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Glidende Skala. 

Under BehaJndlingen af Lønningsloven af 
1908 hørfo Tj,e111estemæ1ndene førsLe Gang for 
Alvor Tal,e om den ,,glidende Skala". Folke
tingsmand B 1 ,e m  stille Forslag om al ind
fø1�e den i Loven, men Log· efler Debatten sit 
Forslag tilbag:e. 

Eft<er Krigens Udbrud har man ofte hørt 
Fænom1mieit omtale, og aldrig er vel �n Dis
kussion mellem Tjenestemænd om Dyrtiden bragt 
til, Ende uden at den glidende Skala har · været 
ført i Marken fra den ene eller den anden Side. 
Nu holdes fler ikke et Møde af Tjenestemænd, 
uden at der i det mindste findes et Punkt paa 
Dagsordenen, som hedder: ,,Glidende Skala''. 

LønlJJ.ingskommissionen har den paa sit 
Program, ,ep Del af'Rigsdageil.1s l\iliedlemmcr bar 
sat den paa Dagsordenen og endelig er C. 0. li 
stærk Tilhæ.nge,r af Patentmedicinen Lil Af
hj,æJ.pni'ng af Tj,einestemæn:Clenes uheldige øko
nomisfoe Stillin� under en Dyrtid. 

"Deø-1 glidende Skala" er saaledes et aklnelt 
Spøt,gsmaal, som Tjenestemændene enten de_ 
vil eller ej maa tage op til indgaaende Behm1d
ling; og tagø afgjort Stilling til, for eller imod. 

Til Bedøni.melse af dette Lønningssystems 
Virknin:ger, foreiligger- der meget lidt, eller vel 
1,etter,e slet intet, som der n1ed absolut Sikker
hed kaii byg:g:es paa:'_ M:en det lidet, der findes, 
drein Sm1ule maJll v:ed, bruges og vil blive brugt, 
og; saav-el M1odstandere som TilhæJ11geire af 
denne ,,vidund-m·HgeArkana", der skulde kun-

ne bringe TjenesternæJ.1denes Syu Kraft, 
Helse og: Sundhed for alle Tider.

Vi Lofoomotivmæ1nd ,er ,som praktiske �1ænd 
paa Forhaancl mistænksomme overfor Sy.stc
met. Vi ved af Erfaring fra vor daglige Ger-' 
ning, at Tryk avler l\!Iolltryk, 4b Modlrykket 
kan bliv<Ei saa stærkt, at Maskinen nægter at 
gaa focm eller endog gaar baglæ'nds skønt 
alt tilsynelade!llde er i den skønn:este Orde1n. 
Derfor er vi ogsaa mistænksomme overfor de:11 
glidende Skala. Vi spørger, om Apparatet nu 
ogsaa vil og ka;n fung,ere, saaledes som Kon
stru;ktør-e;rne har lovet os det; ganske vist, 
naar man betragter Fællomenet overfladisk, 
ja, selv ved en nøjere Gen;ne,mgang seir det 
ud, som om det er i Orden, som om Auto-: 
maten absolut ikke kan svigte; men nogen 
Garanti har vi ikke ud over Konstruktørens 
Beregninger, der maaske er ret omhyggetlige, 
111,en dog savner den eneste Ting, der kunde 
berolige os, nemlig deo.1 praktiske Prøvekør-

. sels Resultater. 
Ideens Grundbetragtniilg er som bekendt 

følgende: Tjenes.tema�ndene, der tjener Staten, 
Kon1111u11;011 eller smn Helhed Samfundet, mod
tager dm·es Lønninger ifølge Lov eller Ved
t�gfor, vedtagne af Rigsdag eller Komn1tmal
bestyrelse. Da nu navnlig Rig1sdagen er et 
stort Apparat al sætte i Bevægelse, saa følger 
heraf ganske naturligt, at denne· F orsamli1'1g 
kun ugerne beskæftige1· sig med Lønningslove 
for si'ne Tjenestemænd •oftere end højst nø.d
vendigt, og altsaa maa den en Gang gæl-
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aende Løn:ningslov leve i en altfor lang Peri
ode. Er ma:n saa endelig komm1en saa vidt, at 
main maa i Gang med etn Revision - o,g: det 
vil s1gle, at Priserne paa Livsfornødenheder 
er stelg;et saa, stæ;rkt, at en Revision ikke læn
glere ka111 uJn!dgaas -, saa staar man overfor 
·eiJ.1 Betra:gb.1ing, som man , skulle sy,11ies var
Spørgsmaaliet "Arbejdsløn" ganske uvedkiom
mlende:, nemlig Skatte:spørgsmaalet. Rigs
dagsmanden er jo ikke alene Arbejds:give11.·; 
der ved FJ:orha:ndlin:g med sine Arbejdere vil 
søgle at nøjes mied de mindst mulige. Lønfor
høj1els·eir, han er og.saa Lovgiver, der vied sin 
Lov,givni:ng skal finde Dækning for fremkom
mende Udgifter. Vedtager han nu en Lov, ,,Løn

nin;gslov", de1r knever en betydelig større Ud
g,ift til Lønninger, saa skal han samtidig eller
um1ddelbarl i Fiorbindelse hermed v1edta'ge en 
andiEi;ni Lov, derr paa ,en eller anden: 1\ifa:ade 
skaffer et tilsvar.ende Beløb ii11d i Kassen som · 
det, derr gaar ud. Et saadant Beløb kan· kun 
skaffies tilv•e:1e ved at Befolknin'gen ge:n'nJeln en 
eUerr anden Skat udr,eder ,d,e,t, etnlen del nu 
skier v,ed Takstforhøjelse, forøget Told eller 

.. v,ed Sti:gning i a11dre Skatter, Pengene maa 
nd�ede1s af Befolkningen, maa ind i Kassen. 
Altsaa: Rigsda,gsma'nde1n er ikk'e alene Ar
bej,dsgi vetr, han er ogsaa Rep1iæse:rnta111t for 
e:n bestemt Befolkningsdel, der ved Valg1ene 
vil kræ:vie ham til Re1gnskab for "hvert util
børligt Ord, ha:11 haver takt"; hver tyn,g,ende 
Skat, ha1J.1 har paalag,t. Ved at indføre den 
glidelllde Skala, vilde Rig· agsniandern opnaa 
at blive fri for disse periodiske Ubehag:elig
hieder, som hver Revision af Tjenestemands
lønniilllgerne 1.nedfører. Ligesom Samfundet 
iøvrigt vilde hav,e sin Samvittighed ren. Thi 
man havde jo ydet Tjenestemændene, hvad 
de kUJnde gøre Krav paa, ja, eg:enUig mere end
det, ma:n havde skaffet dem en Tilvæirelse, der 
ganslævarfri for økornomiskeSor,ger. I opad
gaaende Tider vilde l1ans Løn nemlig ganske 
automatisk føl,g:e n1:ed, medens den, naar Pri
s,erne g'ik den a:nden Vej, lige saa automatisk 
vilde følg,e efter, ,og ,paa den Maade var Sam
fundet sikret mod Muligheden af at betale høje 
Lønninger til Tj,enestemændene samtidig, med, 
at retn. Del af den øvrige Befolkning, nemlig 

Produoente1r:rte,. maatte finde sig i en Nedgang 
af deres Indtægiter. 

Saaloo.,es vilde Samfundet eller i hvert Fald 
en Hel af S,�fundet finde, at 2.lt, hvad der er 
gjort, ,,var saar-;e .godt". . 

Lad os nu s1e SaJge111 med Tjenestiemæ[ide;n:eis 
Øjne, og s,e saa vel efter om Billedet ikke 
taber noget af si:n straalende Glans. 

Dersom vi faar den glidende · Skala, er. jeg 
banige for, at det vil gaa os, som det ofte gaar 
Tilskuer,e1n under Opfør el sen af et Skues.pil: 
Han sidder paa Tilskuerpladsen og beundrer 
al den Skølllhed og Humanitet, han hører og 
ser paa Scenen. Kulissen kan fremstille et 
Landskab, dm: ved det k'.unsti1g:e Rampelys tager 
si1g ud som sdveste Edens Have; men dersom 
han saa Da:�$ ·efter vilde gaa op paa Sceinen 
for ri;gtig i Ro og Mag at fæst,ne Itndtrykket fr� 
Aft�ne:n forud, saa vilde han forfæirdes over, 
hvad: han da vilde faa at se. Det, prangende 
La:ndskab 1e,r tnu forvandlet til nogle Læii·reds
klud:e, oversmurt med Klatter af Malin'g. Maa
skie findetr han det kærlige Elskerpar i heftigt 
Skænderi. Kort sa;gt: hele foteriøret vil efter
lade •et sty;gt o:g illharmonisk Indtryk paa ham,
ha:n vil ,gnide sig i Øjnene og' spør-ge: inen er 
diet da muligt, jeg saa dog i Aftes, 'at alt· var 
saa harmonisk ,o:g straal,e111de skøtrrt. Han vil 
eJndnu engang prøve rigtig at se efter;' men n.1ej, 
det er den :nø,g,ne, d� graa Virkelighed, der 
staar for ham. Der e.r intet tilbage af alt det 
smukki.�, ha:n saa Aftenen ,forud. 

Vi maa altsaa undersøg,e Sa.gen saa nøjie som 
muli�gt, at det ikke skal gaa -os paa.. samme 
Maade med den nye Lønning,slov. Vi" maa se
godt 1efte11.· ,om den glidende Skala vil holde 
hvad den lover. Og dersom vi ikke kan faa 
al__bsolutte Beiviser i !Hænde herfor, maa Or
g'anisationi$ af - al Magt sætfe sig imtod den. 
Det er ikke '.nok, at man' vil forsikre ios om de!ns 
f:ortræff.elige Eg:enskaber, der maa uo rn s t ø
d 1e l ig! e B ,e v i s ,et til for at vi kati tage imod 
drti. (Fortsæ;ttes.) 

.. 
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Fra Rigsqagen. 

Ministerens Sva.r til Folketingsmand Friis Skotte. 

Det ærede 22. Medlem for Hovedstaden (Friis
Skotte) skabte e"n ikke ringe Opmærkt,omhed om sig 
ved den Omtale, han foretog af Statsbanestyrelsen. 
Han udtalte, at den ny Statsbaneordning har været 
en Sku.ffelse, at· Statsmaskineriet aldrig har knaget 
saa stærkt som i Øjeblikket, aldrig har arbejdet saa 
sendrægbgt og saa usikkert. Ja det er den Slags 
Ting, som det er forholdsvis let 'at'p•aastaa, og som den 
offentlige DiskussJon her i Landet hidtil .ikke har 
krævet bilagt med Beviser; det er den Slag� Ting, 
som der har været fri Tilladelse til at bruge, om jeg 
saa maa sige, til gensidig Underholdning. Det ærede 
Medlem paastaar, at de .abnorme Forhold,· hvorunder 
vi lever, tilslører dette ·Forhold, idet de er i Stand 
til at dække over enhver Brist indenfor Stats
banernes Administration. Det ærede Medlem har paa 
et senere Tidspunkt af sin Tale henvist til den ansete 
Formand for Statshanekommissionen Etatsraad I<.ier, 
og denne siger et Sted i en s.kriftig Udtalelse, wn� 
han er fremkommet med1 i Anledning af Distriktsord
ningen: ,,Efter mit Skøn bør DistrU,terne tildeles saa 
stor afgørende Myndighed, som Hensynet til det sam
lede Hele tilsteder. Men Krigen har paa dette som 
paa alle Forhold virket i !,letning af Centralisat,ipn 
og modvirket den Decentralisation, som er til.stræbt 
i Organisationen for at fremme en praktisk og hurt,ig 
Rorretningsgang, ved at hele den daglige Ledels� over
drages Distrikterne." Der kan ikke være Tvivl om, 
at Etatsraad Kier, Fo,rmanden for Statsbanekommis
sionen, ikke _i de abnorme Forhold ser noget,· hvor
under ,enhver Brist ved S-tatsbaneadministrationen kan 
dække. sig, men at han deri ser en virkelig Hindring 
for, at den Refo,rm, som er tilstræbt, kan træde ud 
i Livet. Det ærede M:edlem sagde, at Ho,vedfejlen 
ved det System, som er indført, er let at se, idet 
man har sammenblandet to, Systemer: Statsbaneud
va1gets Forslag og den ·ga:µile Ordning af 1903. De.t 
·er mig fulctkommen ubegribeligt, hvorledes det ærede 
Medlem er i Stan.cl til at paastaa, at her har. fondet
en saadan Sammenblanding Sted. Det ærede Med
lem maa dog vide, som _ alle M,edleimmer af Rigs
d�en ved, at den Ordning, som blev gennemfør�

y 

var netop Statsbaneudvalgets Forslag og aldeles ikke
nogen Sammenblanding af• 'dette Forslag og dei1 ga-mie
Ordning fra 1903. e

Man kan ogsaa af det ærede Medlems Udtalelser
se, i hvo•r '1inge Grad han virkelig har sat sig ind i
hele· Sagen, bl. a. i Statsbaneudval,gets ;Betænkning.
Det ærede M,edlem. siger, at han husker, hvordan det
slog ham, at Formanden, den udmærket duelige Ad
ministrato,r af de fyn�ke Privatbaner, Etatsraad Kieir,
ud fra sit persionHge Kendskab til, hvor stort et Om
ra�de _ _det var muligt fo� en enkelt Mand at lede og
administrere, resio,lut havde foreslaaet at dele Stats
banerne i tre lign.ende O_mraader, hver med sin meget
selvstændige Chef. Kan d# nu virkelig være det

_/ 

ærede Medlems IM,enial:g, ait h'leir', af St,atshanedistr'i¼.,tern:e 
kunde sammenligne:,; m�d de sydfynske Jernbaner eller. 
endogsaa med alle de fynske Jernbaner i Betydning. 
Omfang, Omsætning osv. Jeg tror aldeles ikke, det 
har været Formandens Mening at foretage en _saadan 
Sammen_ligning,- og heller ikke tror jeg, det har yæret
Statsbaneudvalgets Mening ined de meget selvstæn
dige Distriktschefer at antyde, at man ønskede tre 
helt uafhængige Størrelser, som ikke skulde være 
knyttede til en Centralledelse. 

Det ærede Medlem (Friis-Skotte) s�de, at det er 
langt lettere at kritisere end at paavise noget bedre; 
mig forekommer det, at del ærede Medlem har lige 
let ved begge Dele. Naar han skal forbedre, stille 
Forslag, siger han: Man. skal blot stryge Sektionerne_, 
de er ganske overflødige, og det ærede Medlem hen
viser til Formanden for Statsbaneudvalget, i hvis 
Betænkning netop Inddelingen i Sektioner tør siges 
at være den mest fundamentale. .fog kan tilføje, at 
medens i . øvrigt Statsbaneledelsen jo havde mange 
Indvendinger at gøre mod Statsbaneudv.algets For. lag, 
var man paa delte Punkt fuldkommen enig med Ud
valget, og jeg kan ogsaa tilføje, at da Loven skulde 
gennemføres, og Spørgsmaalel var, i livilket Omfang 
man skulde gennemføre Sektionsordningen, var noget 
af det, man med største Bestemthed krævede af mig 
fra Trafikledelsens Side: Inddelingen i Sektionsom
raader med hver sin Trafikinspektør. 

Fremdeles sagde det ærede M.edlem, at man skulde 
lade Trafiktjenesten, Banetjenesten og Maskintjene
sten ved Distrikterne bortfalde so_m særlig Instans og 
bygge dem o,rganisk ind i Driftschefens Kont•or:. Jeg 
k:i.n ikke se rettere, end' at noget saadant er" en Sprog
blomst. Hvad vil det sige at bygge dem o-rganisk ind 
i Driftschefens Kontor? Jeg skulde mene, at dette 
er Tilfældet; jeg skulde mene, at Organisationen ved 
Distriktssædet netop er den, at disse tre Chefer, Che
ferne for Trafiktje!IH�sten, Maskintjenesten pg I Bane
tjenesten, fungerer som Distriktschefens umiddelbare
Medhjælp, og at 'dlette maa betegnes saaledes, at de 
er organisk byggede ind! i Distriktschefens Embed,e. 
Og saa skulde man blot afskaffe den usagkyndige Ge
neraldirektør, som i bedste Fald kun kan blive en 
Topfigur, og gøre Chefen fon TraJfikafdeiingen til G_e
neraldirektør ! Jeg minder stadig det ærede Medlem 
om, ,at han med stor Styrke henvis.er til Formanden
fot Statsbaneudva1get; jeg ,kan sige til ham med 
positiv Sikkerhe;d, at Fo,rmanden for Statsbaneudval
get aldeles ikke er enig med ham i denne Karakteri
sering af Generaldir:ektørens Stilling. Fo·rmanden saa
vel som Udvalget i det hele har tiUagt Generaldiæk
tørstillingen en meget sto•r Betydning. 

Jeg tror oprigtig talt ikke, p.et ærede Medlem kan 
gøre Krav paa at have fundet de vises Sten ved de 
Forslag, han her har stillet. Jeg kan godt give det 
ærede l\fedlem Ret i, at det kan være let at kriti
sere og sværere at foreslaa noget nyt, og jeg skal 
saamænd gerne give ha� Ret i, at der kan være 
al Grund til at kritiser,e paa et hvilket som helst T,ids.
punkt, og at det navnlig ikke paa dette Tids-
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punkt, et Par Aar efter, at denne Ordning er lovlig 
vedtaget, kan undgaas, at mangt og meget endnu frem
byder sig i høj Grad til Kritik og selvføJgeli,g neto,p 
med Hensyn til de Ting, som det altid vi] være galt 
med i en stor A'dministration, Naturligvis kan der 
endnu være meget gode Grunde til at klage over, at 
Decentralisationen, at Simplificeringen ikke er lykke
des fuldtud, at der er meget Skriveri og megen Over
flødig Gnidning mellem de forskellige Paktorer in-

1 denfor en saadan Adniinistration; det kan saarnæncl 
være meget rigtigt, deiri tror jeg, det ærede iV[edlem 
har megen Ret Men jeg vil hævde, at medens han 
paasLaar, at den abnorme Situation, hvorunder v,i 
lever, tilslører dette Forhold, er den i høj Grad Skyld 
i, at det fremdeles .er til Stede i saa stor Udstræk-
ning. 

Der kan ogsaa godt tænkes andre Faktorer som 
medvirker hertil. Det er efter min Mening slet ikke 
utji/g;tigt, hvis man vil tro, at der ,i Statsbanernes
Maskineri. hist og her sidder Embedsmænd, som ikke 
saa forfærdelig gerne har set den Udvikling, der l"--" 

blevet indvarslet med den nye Ordning. Jeg tror 
gerne, at der ogsaa hist og her ydes nogen 
passiv Modsta11d, Det er mig bekeni:Jt - og det. 
sker med min fulde Billi,gelse-, at Generaldirektø
ren søger at gennemføre denne Ordning .med den stlørst 
mulige Hensynsfuldhed overfor disse Faktorer, men 
til syvende og sidst komnter dog den Dag, da Hen
synsfuldheden hører op; forhaabentlig vil forinden 
de, som muligvis lægger sig hindrende i Vejen for 
Sagens Gennemførelse, have forstaaet dette, saa al 
Hindringer ikke, længere pnc!es. Denne Udv,iklinig
skulde - det har hele Tiden været min Mening -
foregaa harmonisk, i•kke komme som et Slag. Udvil(J-
lin:gen skulde paabegyndes og vokse sig stærk indefra, 
saa at den først efterhaanden kom til at virke efter 
Bestemmelsen. Jeg for mit Vedkommende har det 
bedste Haab til, at dette ogsaa vil lykkes, og jeg 
vil i alt Fald p,aa det bestemte værge den Ordni.ng, 
som blev t ruffet for to· Aar siden, mod 'at incleho,lde 
saadanue· Urimeligheder, som det ærede 22. Medlem 
for Hovedstaden har pa.as,taaet. Det er, som sagt, 
min Opfattelse, at han ikke skal gøre Fordring paa 
at have fundet de vises Sten, men derfor kan det 
saamænd godt v,:cre, at det ærede Medlems, Berøm-. 
melse som sagkyndig Statsbaneautoritet hermed er 
blevet grundlagt. Thi det ærede :Medlem maa , for
staa, at der er mange, som sætter Pris paa en saa
dan Udtalels'e fra en Side som den, det ærede Me·' 
lem tilhører. Det er mindre magtpaaliggende, om del 
ærede Medlem har Ret � sine Betragtninger, end at 
det ærede Medlems Betragtninger muligvis kan be
nyttes i andre Formaals Tjeneste. 

Ottetimers Arbejdsdag, 

Minister S t a u  ni n g indleder sin Virksom
hed som Arbejdsminister med at fremsætte 

· et af Indenrigsminister R o d  e udarbejdet Lov-

forslag om 8 Timers Arbejdsdag i alle pri
vate Virksomheder, hvor der Aaret rundt er 
Døgndrift. Det, v�l sige, at efter dein radikal
socialdeihokratiske Regerings Mening' bør 2 
Holds-Driften, Arbejdsda:g,en paa 12 Timer, 
forsvinde og afløses af 3 Holds-Drift, Døgnet 
delt i tre: lige lange Arbejdsperioder. 
· Vi, under vore Kolleger i de private Virk

somheder den Forbedring af deres Arbejcls
vilkaar, som dette For.slags Gmni:emf ørelse be
tyder. Megen Sundhed ødelæ:gges nu i Papir
og Svovlsyr,efabrikernes usunde Arbejdsrum,
hvor Arbiejderrne tvinges til at opholde sig
uafbrudt i 12 Timer. For hver, eneste af de
paagældend,e Arbejdere ne<;lsættes Levetiden
med 2 eller 5 eller 10 Aar, alt eftersom lvl;od-
sta:ndskraft,e;n ,m·. I , '

Men vi Tjenestemænd er ogsaa glade ved 
Lovforslaget af ,e!n a:nden Grund. Statsbanerne 
holder ude i Driften mange, mang:e Steder 
Døgndrift. Og hvad StateJn finder er ret for 
private Arbejdsgivere, e1· vel billigt for Staten 
s,elv i de111s Eg,ern:skab af vor Arbejdsg1iveir, 
V crt ,Arbejde paa :Maskinen er ikke sundere 
ood Papirarbejd@nes og Svovlsyrearbejder
nes. Og vor Arbejdstid er ikke 'l<ortere, nej, 
tit og mang1e Gange er den baade 16 og ,18

TiJll'er. 
Den radikal-socialdemokratiske Regerfa1g 

har gjort det første Skridt, det, der, kos ler, 
DeJn har i principiel Henseende bekendt Ku
lør. Det næste Skl·idt krun ikke'være tvivlso'mt. 
Vi Tjene1stemætn.d i Driften, hvor der ""er Døgn
drift, maa ligestilles med.de private Virksom
heders Arbejdere. Trafik1niniste1� H a ,s s i n  g
.T ø r  g1e111 s e,n maa udarbejde et Lovforslag i 
denne RE.,b1ing, 

Hetn mod en fjernere Fremtid peg,e:r det 
Forslag, som i de;n nærmeste Fremtid vil blive 
v,edta:gert i Københavins Ifommune ved radikale 
og socialdietrnokratiske, 0mod konservative 
Sitemmeir. Det gaar u'cl paa, at Arbejdstiden for 
aUe KommtU1ens Tjenestemænd skal' være 8 
Timer. Den Tid kommer, og komme1· før man 
i Almindehghtd tæ�1k,er sig, da de1r maa gives 
Statens Tj,eJnesternætnd den samme Stillinlg, den 
samme Arbejdstid. 

K. I.

' '

I • 

.: 

.. 
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Boligsagen fra Brande. 

Brande, dein lille By inde paa de;n jysk:e Hede 
som ingen æ1nsede, næppe niok kendte før 
Statsban:erne naaede den, har siden da haft 
elll 'rig Udviklilll.g, 

Brande fik Maskindepot og mange J e:rn
banem:æ:nd blev stationeret her, men bragte 
Statsbanerne den.ne By i Vækst, beha:ndlede 
By:ein til Gen,g:æJd Statsbanepersonalet daarligL 

Vi har tidligere besliæftig1�t os med Brande; 
dert lykkedes i sin Tid Organisationen ved en 
Amnærktning paa Finanslov,en at faa Byen 
bra,gt op fra Lønningssats "d" til "c"; men 

I 
• Dyrtiden, der har bragt saa haardt Bud til 

mange, antog for, J erllbanepersonalet i Bran
de en ruine:ren.de Karakter. 

Det var navn}i� BoHgei-ne, det var galt med.: 
De;r opstod en Boligpød, som begunstigede 
Grunde1jerr1nie i denne By gan:ske uhyrn, Hus
lejelJJ. steg og steg indtil nu, hVor de:n er paa 
Højde med Lejen for herskabelige Lejligheder 
i Køben.havn, uden. at det dog tør paastaaes, 
at Lejlighederne i Brande er herskabelige, 

Forholde(ne for Lokomotivperso:nalet saavel 
soml for a:ndet J,ernbanepersonale var de:rfor 
uudholdeHg:e, o,gr den. 3, Maj m1odtiog Forenin
g:ein da ogsaa fra Medlemmer i Brande en 
Anm'odning om for Generaldirektoratet eUe1r 
Mii:nisteren at forielægge de herskelllde Til-
stande1. 

Borenii1:g;e1ns Hiov:edbe�tyrelse var imidlertid 
b'ekeilldt med, at de·øvrig:e Jeri,nbaneorganisa
tioner fra deres ··Medlemm'er havde miodtag,et 
lig'ne1rrde Hetnv:endelser og m'a)?._ beiSluttede dei:
for at an'mlode J,el"JJ.ba'ineorganisalionernesyæ1;- ' 
liesudval:g 10m at foreta:ge det fori11ød1111e i S.a
gle/Il, idieit der til FæUesudval.get indsendtes føl-
1�ende1 S)a-iv:else: 

Fra M,e'dlemmer af ,,Dansk Lokomo-tivman.ds Foir.
ening", som ved Fior(remmels:e er bleven stati,onieret
i Brande, har . Fio�eningen modtaget � Fremstilli;ng 
af 'de i nævnte By herskende usædvanHge vanskelige 
Boligfor bold. 

Da! Henven'del!(en,, oplyser, at ligely,dende H1ru1ven
delser 'er, t:ettet af an:d.re Jernbanemænd til d!eres r;e
spektive Organisationer, ,,Dansk Jernbaneforbund" og 
·,,Jernbaneforeninge:n.", anser, vi Sagen som skikket til
Beh'aridling i Jernb'aneorganisationernes· Fællesud
valg og anrno'der Fællesudvalget :om at gøre For.e
sti11inge;r. for Generaldirektoratet om de vanskelige

\ 

Boligforhold og søge at skaffe Udvej til Boliger fo'1� 
de paagældende Jernb'ane-Tjeinestemænd i Brande. 

Ærbø'digst 
Paa 1Ho,vedbestyrelsens Vegne 

' R i c h. L i  1 1  i e, 
C, M. Christensen, 

Sagem kom derpaa til Beha;ndling paa Fæa-
1,esudvalgets Forretningsudvalgs'møde og den 
28, Maj d. A. afs1eindtes følge;nde S.krivels,e til 
Geneiraldirekfora tet: 

Efter Anmodning fra! 'de ,i Brande stationerede Jern. 
banetjenestemænd skal Jer:nbaneo,rganisat,ionernes Fæl. 
Iesudvalg herved anmode Genemldil'.ektoratet om, at 
der, fra Statsbanernes Side snarest gøres, hvad der er 
muligt, for at raad� Bod paa de komplet menings. 
}øse Tilstande, som <.ler ror Tiden her,sker paa Bolig
omraadet nævnte Sted. 

Der findes ii Øjeblikket ikke mindre end ca, 30 
Jernbanetjen.estemænd. i Brande, som er uden Lej
lighed, samtidig med at de ste,dHge Grun.dejere 
udnytter, Boligmanglen uden lige, Vi slial i dein Hen
seende anføre, at Prisen paa _en tar,vel,ig 2 Værelsers 
Lejlighed el'. 400 Kr., 3 Værelsers 600 Kr. og 4 Væ
relser 

1

700 Kr. og de17over, og endda findes der ikke 
Lejligheder at opnaa til disse Priser. I denne For
bindelse er;indrer vi om, at Personalet i Brande er 
lønnet efter Lønsats c -. 

Det siger sig selv, at disse Forhold er ganske utaa
lelige for Personalet, og det er nu tvingende nødven
digt, at Statsbanerne søger at -afhjælpe �or,hnldet, 

· i hvert Fald dersom det skal bl,ive muligt for, 'de 
pa:agældende Tjen.estemænd at forblive ,i Brande, ind
til 'de med' Banernes Tiilladelse �an slippe derfra.

D,e husvilde Tjenestemænd i Brande har nu ned
sat et Udvalg til paa deres Vegne at tage Affære i
Sagen. D,ette Udva1g har bl. a. tilskre'vert Fællesud
valget saale,des:

,, - - - Det fo:l'tælles her, at 3, Distrik't skal haV.e
forespurgt heir,værend� Sogneraad, o:m 'der var/ til
strækkeligt med Lej1igheder til Forøgelse af P�rso
nalet, og he;rtil skal være sv;aret ,,Ja". Fakta er 
imidlertid, at her, fo:11 Tiden gaar mell�li 25 a 30 Jern-· 
b'a:nefollt uden at kunne f.aa Lejlighed, og de un:der 
Opføl'.else væren.de . Bygninger e r  f o r 1 æi 'Ug s t u d
J;,e j e t. Prisen paa Lejl,ighederne er af en Art, saa 
det nied passende Benævnelse kan siges, at en Ud
blytning af Stateiil,s Funktionærer findel'. Sted i høj 
Grad. Boligforholdene er saa knappe

1 
sa,a det næs:ten 

. e1i umuligt at faa blot et LogL Til Eksempel skaj 
anføres, at b'egrundet paa Logimangel er 5 ,af M'a
skinafde1ingens Personale bleve't enige om Fællesb'.e
nny\telse af et Værelse, hvori de har anbragt 3 Senge 
og 1 Briks, samt et femte Leje paa Gulvet bestaaend·e 
af Ma:dratser fra Sengene, 

I et andet Tilfælde er 3 Tjenestemænd fælles om 
et Værelse, som de møblerer selv. Værels'et ko-ster 
24 Kr. ma,anedlig, I disse Dage har det vakt almin-

• 

, 
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delig Harme blandt Je,rnhanens Ansatte, at en al' 
Byens største Grundejere pludselig opsagde en al' 
hans Lejere, en Portør, til øj e 1.J 'l ,i k k e l  i g Fra
f l y t n i n g, blot fordi Portor·en af Barmhjertighed 
lod sig bevæge til at indlogere en af sine :\foclansatte 
uden først at have indhenlet Værtens T,illadelse der
til. Sagen er indanket ror Huslejenævnet, hvor den 
skal behandles i Eftermiddag. Hv:is Portøren skal 
nytte, vil Værten sandsynligvis l>enytte sig her::if og 
sætte Huslejeprisen betydelig op. 

Lejemaalene er i mange Tilfælde pr. rnaaneclsvis. 
En Lokomotivfyrbøder overtog i i\',ovember 1917 sin 
Lejlighed i en malproper Tilstand, det største af 
Værelserne uden Tapet p�u1 Væggene, Værelset havde 
tidligere va:ret t apetsere.[. Værten har ikke sene1�e 
fundet sig f'oralllediget til JstandgøreJse af Lejlighe
den. I mange Tilfælde 111aa Lejerne i .\:ybygninger 
selv ror egen Hegning [tapetsere Værelserne. En af 
de nymlmcvnte Togbetjente, der fra 1. April d. A. 
blev forflyttet. hertil, har paa Grund af de herva:
rende vanskeli.ge Eksistensforhold ansøgt om atter al 
blive Portør og k•omme bort herfra, og dette eI' alJe
rBde sket. Flere andre af Tjenestemændene har ud
talt dem for at benytle samme Frem,gangsma:ade. En 
herværende ugift Togbetjent, der allerede sidste 
Efteraar ønskede at gifte s.i.g., l1c1r pa.a Grund al' mang
Je1ide Lejlighed maattet opsætte Giiterm.aalet til det 
nu i Sommerens Lob er lykkedes ham at faa en 
ganske lille , Lejlighed. Grundejernes sidste Foreta
gende til yderligere Ldnyttel�e: af .Jernbanefunktio
nærerne er, at der skal tære ph11,Iagt en 'F0id1ojelse 
af Lejepriserne paa 5 Kr. pr. Maanedi men denne 
Forhøjelse haaber jeg, al Husle.iemevnel vil mods'il'tte 
sig. 

Som et lille Eksempel i den antydede Betning k:rn 
anføres, at et Værelse, der hidtil bar kostet en Tog
b,�tjen t 15 Kr. mclL, ved den nye Logerendes Tiltræ
den blev sat op til 20 Kr. mdl. 

Under disse Forhold kan det s,ikkert ikk'e rorundre, 
at Medlemmerne henvender sig til deres ·organi�,1-
lioner for om muligt derigennem at opnaa den haardt 
tiltrængte Hjælp ror· et bedre Udkomme. 

Det bedste til .\fhjælpning ar l\"oden blandt de 
i\ledansalte vilde absoi'ut v;.crc, om Staten byggede 
Tjenesteboliger lil dens hrnklionæ.rer, og helst sna
'rest muligt og ,inden næste Vinters lncl.Lræden. 

Indkøb af Hdebrænclsel til Vinterhalvaaret er det 
næsten umuligt at foretage, J'orinden en Lejlighed er 
sikret. Og ,indtil dette kan ske, rnaa her hurtigs,t 
muligt opføres Barakker eller andre midle:t'ticli.ge 
Boliger, dersom v.j sk::!_l kunde forblive her. 

Endvidere t,ill.ader vi os at henlede Oµrn.rerksom
heclen paa, ,it en Forhøjelse for dobbelt Husforelsc 
er i højeste Grad paakræveL - " 

Fællesudvalget anmoder om, at der straks m,w 
blive .gjort Skridt til Indretning ar midlertidige Boli
ger eventuelt derved, at Statsbanerne tilvejebr;inger 
Barakk�r, Døckcrske Pavilloner eller lignende mid-

I 

lertidige Opholdssteder, indtil alm. Tjenestelmliger kan 
blive opførte ,i Brande, 

Endvidere er det ab'solut noclvendigt, :it Gocltgør'el
sen for at føre Hus _paa to Steder bliver forhøjet. For 
Tiden kan der som bekendt kun ydes højst en Fem
tedel af den pensionsgivende Lonningsindtrr.gt i Godt
gørelse for dobbelt Husførelse, og dette er ganske 
utilstrækkeligt til blot nogenlunde at holde Persona
let skadesløs ror· de Tab, det paal'ores. 

Det siger s,ig selv, at det rnaa være enshetyde11cle 
med økonomisk Huin ror de paagældende at. være 
he!'1vist til at leve paa to• Steder i Jængere Tid, nflar 
ikke den Godtgørelse, der ydes dem derfor, ,staar ,i 
et pas.sende Forhold til de Udgifter, det medfører, 
Statsbanerne kan ingenlunde gaa ud fra, at det 
maa være Banerne, uvedkommende, naar Personalel 
bringes ,i disse Forhold derved, at Banerne, uden 
Hensyn til B.oUgforholdene,. tvangsflytter Personalet 
hvorhen det skal være. 

Fællesudvalget maa i denne Forbindelse henlede 
Opmærksomheden paa, at Indenrigsministeriets .!,r
bejdsudvalget har fastsat den Godtgørelse i Opho)d:,
penge, der ydes Arbejdere, som beskæftiges pa:1 
fremmed Opholdssted, saaledes, at Arbejderne ind
deles i 3 Klasser eftersom de har 1, 2 3 eller f]er1; 
Personer at l!ors�rge, og herefter faar cle en ugentlig 
Understøttelse paa henholdsvis 7, 10½ og H Kr., 
naar Ugelønnen ikke overstiger 62, 65½ og 69 Kr. 
Som det ses, er der her Tale om ganske anderlec�es 
Lønninger o.g Godtgørelser end de Staten yd�r sine 
egne Arbejdere og Tjentstemænd. 

Som anført maa Fællesudvalget anmode 0111 en 
hurtig ÆnclrJng i de beskrevne Forhold, og vil gerne 
deltage i Forhandlinger med det ærede Genei·aldirek
torat om de nærmere Enkeltheder. 

Af Hensyn til Sagens V.i .gtighecl for det omhandlede 
Personale tør vi maaske imøclese · Generaldirektora
tets ærede Svar pr. omgaaende. 

, Ærbøcli.gst 
P. F. U. V. 

Ch Pe t e r s e n. 
Hich. Lilli<'. 

Der gik lang Tid, og man hørte intet Lil 
Sagm1. GeneraJdirekloratet ,·ar tavs .. Da Levc
vilkaarene i Brande uden Hensyn dertil bl-Øv · 
stadig sl,ert:teire, be:sluttedc Fællesnd'valg,et. paa 
sit Møde d. 16. Au gu 6 t cl. A. at nedsætte· et 
Udvalg, der paa $ledet skulde 11rn;lersøge For
holdene ,og paa hvis Erklæring Fællesudvalgcl 
vilde base,re sin Aktion. 

Udvalget, der kom til al bestaa af Loko
motivfø1�er M. Mortensen, Togfører G. Schlan
d.er og Togbetjent Rodevang, rejste til Brande,, 
og d. 23. September tilstillede nævnte tre Her
Pe11 Fællesudvalget følgende Skrivelse: , 

.. 
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Til 
Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg. 

Det af Fællesudvalget paa sit Møue den 16. August 
1918 nedsatte Udvalg til Undersøgelse ar BoJ.igl'orho!
dene i Brande har den 10. September J918været sam
lede i Brande og undersøgt nævnte Fod10ld. 

Udva1get satte sig ,i Forbindelse med Hepn-csen
tanter fra Sogneraad, Husleje11ævn, Sundhedskom
nuss10n og Tjenestemænd for ved K-onfernnce med 
disse at faa et saa alsidigt Indtryk af Forholdene 
som muligt, l,igesom Udvalget saa nøje smn muligt 
undersøgte Lejlighedernes Beskaffenhed og Priserne 
paa disse. 

Angaaende selve Boligmanglen ii,gger Forholdet 
saa[edes, der er ikke for Tiden og bliver heller ikke i 
den ·nærmeste Fremtid ledige Lejligheder, medens der 
er 17 Tjenestemænd, der ikke har Lejlighed; selv 0111 

man maa g.aa ud fm, at enkelte af disse ikke ønsker 
Lejlighed, saa ,,il det dog vise sig, -at 12 it 14 af 
disse ,i lang Tid vil være henvist til at føre Hus
holdning paa 2 Steder. 

Af de i Sogneraadets Skrivelse af 21. Juni 1918 til 
Generaldirektoratet nævnte Antal Lejl-igheder (16), 
der formentes at blive færdige til Beboelse, er kun 
7 bleven færdige, medens de øvr,i.ge vel er under Op
førelse, men ikke kan blive færdige til Beboelse før 
til Foraaret. 
_ So.gneraadsformanden ht-evdede at have. afgivet 
ovennævnte Erklaxing i god Tro, da de Bygmestre, 
som havde disse Ejendomme projekteret til Opfø
relse, havde afgivet Erklæring i bemeldte Hetning. 

Forskellige Forhold, hvorpaa han ;ikke mente Sog
neraadet kunne have øvet nogen Indflydelse havde 
imidlertid bevfrket, at Ejendomniene ikke va;· blevne 
færdige. Efter han(i Opfattelse var en medv-i1·kende 
Aarsag til Bol,igvanskelighederne for Tjenestemæn
dene opstaaet derved, at Statsbanerne ved den nye 
Banes Aabning fo·rflyttede Tjenestemændene t-il Brand·e 
flere Maaneder sen�re end bebudet, hvilket mcdføl_'�e, 
at Lejligheder, s,om var beregnet udlejet t-il diss-e,
da Forflyttelsen skete, var udlejet til andre særligt 
til Arbejdere ved BrunkulslejeTne. 

· Prisen paa Lejl-i-ghederne maa siges at være over
ordentlig høj, saa høj, at den ligge1: 1angl over det 
Folk ·med Tjenestemændenes Indtægter kan svare 
hertil komm�r, at der er mange l'lere 3 Værc]s01'� 
end 2 Værelsers Lejligheder, og de sidstnævnte er jo 
netop den Slags Lejligheder, som Tjenestemæncæ'ne 
maa søge, da de færreste har Møbler til flere Væ-· 
relser. Priserne paa 3 Værelser vatjier!er fra 550 
Kr. til 650 Kr. aarHg, og 2 Værelser fria 350 Kn til 
over 400 Kr. 

Udvalget besaa en stor Del af Lejlighederne, O(� 

?\'lage til Lejligheder i Forhold til Prisen er Udvalget 
enigt ,i aldrig at have set, særlig i de nyopførte Ejen
domme, som var overordentlig daarligt opførte, Døre 
og Vinduer ,i høj Grad utætte, man bemærkede centi
meterbrede Aabninger ved Dørene. Fl,ere var i den 
Grad ,gennemtrængt af Fugt, at vedkommende Lejer 
fuldstændig viil faa sit Bohave ødelagt. Udgiften til 

Opvarmning af disse Lejligheder vil jo ogsaa bliYe 
ganske uoverk-ommeli-g for Folk med vore Indtægter. 

Flere af de Lejligheder Udva]get besaa var ,i en 
saadan Tilstand, at det følte sig overbevis-t om, at 
hvis 1-ignende udbødes t il Leje i Byer, hvor Sund
hedskommissionen var sig sit Ansvar bevidst, vilde 
det blive forbudt at udleje disse til Beboelse. D:et 
Medlem af Huslejenævnet, som UdvaJ.get konferer;ede 
med angaaende Priserne hævdede· at det ikke havde 
været muli-gt at begræn�e Stigningen mere end det 
var sket, ikke fordii. han mente at sa.a høje Priser 
var nødvendige for Ejendommenes F-orrentning, men 
fordi at den grundejerinteresserede Del af bemeldte 
Nævn øvede den største Indflydelse. 

Prisen paa enkelte Værelser var gennemsnitlig 20 
Kr. pr. Maaned og for Pension 75 Kr. pr. Maaned, 
ialt 95 Kr. pr. Maaned; saa man vil kunne forstaa, · 
at Tjenestemændene med den ringe Godtgørelse, der 
nu ydes for dobbelt Husførelse /!:>liver fuldstændig 
økonomisk ruinerede. 

' ' 

Udvalget kan efter sit Skøn g,ive Tjenestemænde.ne 
i Brande Ret ,i, at Boligforholdene er fortvivlede, og 
man anbefaler Fællesudvalget paa det ener-giske at 
arbejde for en Forbedring af F-orholdet. I første 

-��kke ved at der ydes en betydelig større Godt,gøiie]se
for dobbelt Husførelse, og at der,: saafremt Statsba
nernes Administration vedblivende onske.r saa stort
et Antal Tjenestemænd stationeret ,i Brande, opføres
Tjenesteboliger, samt at der indtil dette kan ske
ydes Tjenestemænd, bosat i Brande, en Go4tgøre1s.e
svarende ,til Forskellen mellem den derværende Pris
paa Lejligheder -og det man under Hensyn t-il Tje
nestemændenes økonomiske Stilling med Himelighed
kan finde passende.

Skulde det vise sig, at Administrationen ,ikke vilde
vise Imødekommenhed paa ovennævnte Punkter i
den allernærmeste Fremtid, 11ærer Udvalget den Oi:
fattelse, at Or.g.anisa.1fonerne besLemt nrn,a kræve i
hvert Fald en Del af Tjenestemændene stationerel i
Vejle, hvor der, selv om der ogsaa er Boli.gvan;;ke-

· li.gheder, dog sikkert vilde vise sig anderledes let for
Administrationen at fa.a Personalet til Ro da en
By af denne Størrelse betydelig bedre v,ilde kunne
overvinde Vanske1i.gheden1e end den mi11drie By
Brande.

�tatsbanerne har ved .at stationere saa mange Tje
nestemænd i en By af denne Storrelse drev.et Spe
kulationen i. og Udnyttelsen af den der skabte Stil
ling paa Bol,igmnraadet op, saalecies at det skader
hele Arbejderklassen i Brande og ruinerer Tjeneste
mændene.

Hermed haaber Udvalget at have givet saa fyl
dest.gørende Oplysninger, at det ærede Fæl]esndv.i,l.g
vil kunne arb�jde v,idere paa Sagen.

l\I. Mor t e n s e n. G. S c h1 a n d e r.

J. L. R-o d e v a n g. 

Paa Grundlag af denne Betænkning afsendte 
FæUesudvalget d. 10. Oktober d. A. en for-
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ny,et Helnve:ndelse til Generaldir1ektoratet om 
Forholdeirre i Brande. Henvendelsen lød saa
llede,l'i: 

.Til I 

Generaldirektnratet for Statsbanerne. 
I en Skrivelse af 28. Maj 1918 har Fællesudvalget 

henledt Generaldirektoratets Opmærksomhed paa de 
overordentlig vanskelige Boligforhold i Brande og an
modet om, at der fra Banernes Side maatte blive truf
fet Foranstaltninger, saaledes at det blev m,uLigt faer. 
Tjenestemændene at opholde sig der, ligesom vi 
fremsatte Ønske om .en passende Forhøjelse af den 
Godtgørelse, der ydes fol.i dobbelt Husførelse, da den 
der nu ydes under Hensyn til de nuværende Pr,iser 
langtfra kan 'dække · Merudgiften. 

. · Da der ved senere Konference angaajende Forhol'
den.e i Brande er udtalt Tvivl om, at Fo,rholdene er. 
saa vanskelige som af os hævdet, og der fra Brande 
Sogneraads Side blev hævdet noget l,ignende, f;andt 
Fællesudval,get sig foran}edd,get til at lade ForhoJ\det 
nøjere undersøge, •og lod i den Anledning et Udvalg 
rejse . til Brande for: _personl,ige at overbevise s1g 9m 
Forholdene. 

Udvalget, der søgte Forbindelse saavel med 'l'je
nestemændene so:m Sogne:raa:d, Huslejenævn og Sund
hedskommission, maa give Tjenestemændene Ret i, 
at 'den Fremstilling, som :dis.s,e har givet af Forh'Oidene, 
aldeles ikke er overdr�ven, men s�emmer ret _nøje 
med 1de faktiske Forhold. 

I Skrivelse af 21. Juni 1918 har Sognemadet hæv
det. �t der var 16 Lejligheder, under Opførelse, og 
at disse vilde blive fæ,rdige til Beboelse i den nærm:es.te 
Fremtid, heraf er, kun 7 færdige og udlejede, me,dens 
de øvrige vel er under Opførelse, men tidligst vil. 
kunne beboes til ;April Flyttedag. 

Der: fandtes 1den 16. September i Aar, det Tidspunkt, 
da· Udvalgets Undersøgels:e fan:dt S_ted, 17 Jernbane
tjenestemænd uden Bolig, og disse er i ,lang Tid hen
vist til at føre Husholdning _paa to _Steder. Priserne 
paa Lejlighederne, 'der er: nævnt i Skrivelse af 28. 
Maj, viste sig at være i Overensstemmelse med F'o-r
holdene; Udvalget besaa en stor Del af disse Lejlig
heder, og var alle af den Opfattelse, at 'der: finder en 
stærk Udbytning Sted; der var, nemlig, selv i de nye 
Ejendomme, overordentlig mange daarlige Lejligheder 
-� utætte ved Døre og Vinduer, ,gennemtrængte af
Fugt, flere Lejligheder van i en s_aadan Tilstand, at
det sikkert var sundhedsfarligt at bebo 'qis'se.

Fællesudval,get maa derfor atter paa det mest in'd
trængende anmode Generaldirektoratet om at søge
Forholdene forbedret.

, I første Række ved at yde en mere rimelig Godt
gørelse for dobbelt Husførelse, �g saaledes, at der
ogsaa ydes noget for den Tid der er gaaet, thi Tje
nestemændene bliver ellers fuldstændig ruinerede.

Der betales 20 Kr. pr. Md. for et tårveligt Væ
relse ·og 75 Kr. fo,r-Ifosten, man vil kunne forstaa, at 
Tjenestemænd med ,en Lø�udbetaling paa 95 Kr. rnaa�
nedlig og Familien boende et andet Sted ·er ulykkeligt

stillet, et Forhold, som umuligt kan opreth'.o.ldes. 
Saafremt Statsbanerne vedblivende ønsker ·sa·aman.ge 

Tjenestemænd stationerede i Brande, maa der sik
kert hurtigst muligt opføres Tjenesteboliger for en 
stol'. Del af Personalet, .og ydes de øvrige en vis 
Godtgørelse, da Huslejen ikke staar i Forhold' til den 
Lønsats, som Brande 'for Tiden staar i. 

Fællesudvalget er iøvtigt af den Opfattelse, at en 
stat Del af Personalet, særHgt Togpe:rsonalet, go/dt 
kunde stationeres i andre Byer (Vejle-�sbjer:g), thi 
selv om 'der under de nuværende særlige Fo•rhoid 
ogsaa vilde vise sig Vanskeligheder paa disse S�eder, 
vilde disse sikkert nedre kunde overvindes for de
større Bye1� end for -� By af Størrelse som Brande, 
og Tjenestemændene vilde sikkert ikke blive gjort 
til Genstand for en saa udpræget Udbytning, som der 
nu finder Sted . 

. Idet vi meget maa beklage, at der ikke allerede er 
til,gaaet os  Svar paa vor Skrivelse af 26. M.aj, skal vi 
tillade os paa det indstændigste at anmode om Svar 
ba:ade paa sidstnævnte og denne Skrivelse pr. 0111-

gaaen'de. 

' . ' 

. Ærbø'di�st 
P .. F. V.

J. S:- R o 'd e v. 'a n g._ 

De1n 18. No\neimber modtog Fæ,Uesudvalget 
som Svar paa si1111e frems,eii:ctte Skrivelser føl
gjtm!d•ei: 

Under. Henvisning til Fællesudvalgets Skrivelse af 
28. Maj d. A., J. Nr. 39, og lO: f: M: vedrørende
Boligforholdene i Brande skal man he.l'.ved meddele,
at Ministeren, hvem Sagen har været forelagt, er
sindet at foranledige, at der ved Ændringsforslag til 
Forslag til Lov om Tillægsbev'ill'ing for indeværende
Finansa,ar fra den 1. :April d. A. at regne søges Bevil
ling til at udbetale \de i Brande stationerede 'Sta.ts'
banetjen:estemænd et midlertidigt· personligt Tillæg,
svarende til Forskellen mellem 1de.l'.es Lønninger og
de tilsvare:O:de Lønninger efter · Lønningssats b, samt
at der er truffet Focranstaltning til,, at 'de· ommeldle 
Tillæg i en nær Fremtid vil komme til U dbetaLing. 

For saa vidt angaar Spø11gsmaalet om Go,dtgørelse 
for: dobbelt Husførelse til :de til Brande fortlyttede
Tjenestemænd, agtw man under 'de forhaandenvæ.
rende Forhold indtil Udgangen af in,deværende Finans
aar at indtage det Standpunkt, at ,der yd(is saa.d)an 
Godtgørelse, for saa vidt det ikke har kunnet ly�s 
vedkommende Tjenestemand at finde en 11:\dig Beboel
seslejlighed til· $ Pris, 'der staar i . rimeli,gt Fo,rho[d 
til den paagætdendes Lønning. 

GleJ,neraldirektoratet saavel som Ministere!n 
hair, altsaa im'ødiekommet Organisationernes 
H\{1Ilv·erndelser. 

Byimr Brajncl·e -er oprykket til Lønsats b fra 
o!g med d. 1. '.A)pri 1 d. A. at røg.ne. Har. det 

,. 
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var,et læ:nge før Svaret kom, saa maa vi til 
Ge11�gæJ.d a:ne1rkende, at Opryknin.g,en faar til
bag1evirk,e:nde · Kraft. E'ndvidere indeholder· 
Svar:et det betydningsfulde, at Tjeines�emæl1d, 
der forflyltes til Brande og son1: ikke kaln 
skam� sig passeinde Bolig, med Ministeæ'ns, 

· Godlmn'delse vil kun!ne erholde en særlig Godt�
gøriels,e udover det i Lønningsbestiemmeber:ne
fastsatte Heløb..

Ri c: h. L i  11 hY. 

Godtgørelse for dobbelt 
Husførelse. 

I Fællesudvalgets Skrivelse o:r'n Forholdene 
i Brande, ansøgtes samtidig om en almindelig 
Fior.høj,else af Godtgørelse for dobbelt Hus
føiielse; 

I dEin J\nl,edning har Generaldirektoratet 
tilskrievet Udvatget saaledes: 

I Skrivelse af 28. M,aj, d.,;A., J. N;r. 39, har Fælles-
udvalget under Henvis11ing til, at den Gbdtgørelse, 

. der efter de gældende Regler ydes for dobbelt Hus
førelse, er ,ganske utilstrækkelig til blot nogenlunde 
at holde Personalet skadesløst for de Tab, der paa
føres det, anholdt om, at der maa blive foretaget en 
Fo-rhøjelse af den, ommeldte Godtgørelse. 

I denne Anledni\i.g skal man, efter at Sagen har 
været Genstand for nærmere Overvejelse og Undersø
gelse. herved meddele� at man ikke har ment det 
rigtigt paa nærværende Tidspunkt at foretage en al-
1nindelig Forhøjelse af Godtgørelsen: for dobbelt Hus
førelse, men at Ministeren for offentlige Arbejder, 
hvem Spørgsmaalet I:iar været forelagt, fremtidig i 
hvert enkelt Tilfælde vil træffe At'gørelse om, hvor
vidt der under Hensyn til de for Tiden bestaaende 
særlige Forhold maatte være Anledning til at yde en 
h�jere Godtgørelse end den ved Ordre E. Nr. 8 § 
18 fastsatte. 

Lokomotivmætnd, der er tvunget til at leve 
paa to _Stedetr og· som ikke kan klare stg med 
den Godtgørelse. der ydes, vil altsaa nu ved 
Fremseindels•e af spedfii.ceret Regir1ingsoversigt 
for Udgifber til H_usly og Kost med Fradrag af 
deJn tilstaa,ede Godtgørelse og hvad der spares 
i d:eJn hje111l1g1e Husholdning kmine forvente en 
yderligere Godtgørelse. 

Ric h. L i  11 i, e. 

Tjen,�stenumre og Stillings
betegnelse. 

Afskaff,else af Tj,eneste11rnmrene har hidtil 
væa-,et o;g ,er fr,emtleles Krav, der rejses; meln 
trods die m'anJg:e ;Hen'v1e111delser lev,er vi frem
deles under dmine ,g:ammeldag's Opfattels,e, at 
Numre;n� er det eneste, hvio,rpaa Myndi;gh1e'

dei�ne kain: støtte sig1 for. at fi;nde. den i R:ælkken: 
de af ,en ener anden Grund skal have fat paa. 

I:midl1ertid har P,ersonalet, i hvert Fald 
· Lokomo:tivpersonal,et, i Tidertnes Løb op!J:laaet,
· a:t Tji�nesteinumr,e ikke skal paaføres Fripas ..
Ganskie vist n.ar Ordnin'gen hidtil væ�et for
søg'svis; meJn det gik ganske udmæ:rk,et og main 
mi�1te derfor, at den ganske af sig selv vilde 
bliv1e til ,etn fast Re.gel og at der ikke skulde 
blivie Anlerlni'

.ng til ofteire at vende tilbage til 
dJem, Sag: 

'MieJn :nej, saa glat gik det ikke. Ved Ma
skindepoterme og, i MaskinkontoJ,erne var der 
_aldrig no,get i V,ejen; men naar Trafikafdeli:n
g1eJns Reip1�æsentanter, enten det nu var en As
sistent, ein Medhjælper eller ein Overassistent, 
deo: skulde 1.1-dstede Fripas til Lok:Omotivperso
naliet -ener dettes Familie, saa blev der ikke 
taget ;Heinsytri til de paagiælde)nde Lokomotiv
m;ænds Ø!nskie. Selv om de µnder Hens,yn til 
Ge,neraldirektio!ne:ns Ordnin,g kunde · paapeg:e, 
at Tj1einestenummer ikke skulde paaf øres · -
det bl1tw paaført - og tit med Bemærkni'nger, 
der gav Plads for s!ll'aalig Klasse1opfattelse. 
Og da delt ogsaa meiget ofte hæ;ndte, at Stil
lil1gsbete1g'nels·etn "Lokomotivfyrbødea:'' af sam
me høflig•e Herrer uden videre forkortedes til 
,,Fyrbøder", fandt Foreningen Anledning til, 
da Beklagelsernes Alntal s-yulmede op, at frem
sende følgeinde Skrivelser til Generaldirekto
r:atet: 

Den 1. Maj 1915 modtog Fr0reningen som Svar 
paa et der,om indsendt Andmgende til M1askindirek
tøren Meddelelse om, at Tjenestenumre pa,a Fripas 
til Lokomotivfyrbødere og deres Familie indtil videre 
forsøgsvi,s ikke vilde blive paaført Fripas paa Be
tingelse af, at Tjenestenumrene medc�elteS ved Rek-

• visition af Fripas.
Denne Imødekommen af et længe næret Ønske fra

Personalets Side hilstes med Tilfredshed, og siden
ha1� Lokomotivpersonalet, hvis Fripas udstedes, af
Maskindepoterne s�tavel som paa Mask.intjenestens

.. 
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Kontorer, været fritaget for Tjenestenumre I?aa F;rii
passene. 

Imidlertid fremsættes der jævnlig Beklagels,er af 
det Lokomotivpersonale der er stationeret ved Ran
gerdepoterne, hvis FctJas udst�des af den stedlige 
Station· (Trafiikafdelingen), over, at trods derom rettet 
Anmodning med Henviisning til Hr. Maskindfrektørens 
Tilladelse om Udeladelse af Tjenestenummer paa Fri
pas vil de vagthavende Stationsbestyrere ingen Hen
syn tage hertil, og Personalet maa derfor finde sig i, 
at Fripassene paaføres et Tjenestenummer. 

Nal!r. Foreningen ,ikke tidligere har fundet Anled
ning til at fremsætte Beklagelse herover, skyldes det, 
at Tilladelsen om Udeladelse af Tjene<f,tenummer paa 
Fripas var givet forsøgsvis; men da Forsøget nu bar 
staaet paa i over tre Aar. og formentH,g ikk� har med
ført nogen Art af tjenstlig Besvær, tilla?er Forenin
gen sig nu at andrage om, at Lokomotivpers,o;nalets 
Fripas - saavel personlige som Familiefripas, ,lige
gyldigt hvor de udfærdiges - udstedes i Overensstem
melse med Maskindirektørens Tilladelse. 

I denne Forbindelse tillader Foreningen sig al an-• 
drage om, at Depci,Uorstanderne paa Ran,gerdepoterne 
udrustes med Myndighed til at udstede, Fripas for 
det der stationerede Pers·onale ved Lokom:otiv-, Vogn
opsyn :og Remisetjenesten. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

R i c h. L ,il I i e. 

· C. M. Christensen.

Foreningens Lolmmotivfyrbøderkreds har anmodet 
Hovedbestyrelsen ,om at henlede Generaldirektor:atets 
Opmærksomhed paa, at Stillingsbetegne1sen - Loko
motivfyrbøder - .i stedse større Omfang 'i Skrivels,er. 
Opslag paa Lister m. m. forl{'ortes til Fyrbøder. 

,I den Anledning tillader Fo,reningen sig at an
drage Generaldir.ektoratet om, at den Stillingsbeteg
nelse, der af Generaldirektoratet er givet de paa
gældende ansatte, maa blive overholdt af de Autor-i
toriteter, lfontorer og Stat,�oner, der i sktiiftlige Hen
vendelser beskæftiger s.ig med Lokomotivfyrbødernes 
Sager og Forhold, saa meget mere som L'ok:om',otiv
fyrbøderne sætter megen Pris paa at denne St,illings
betegnelse anvendes og overhold�s i s.in fulde Ud
strækning og her,i mener at kunne f�nde Støtte i de 
af Generaldirektor;atet udstedte Ordre Ser'lie H., �fr. 
55 og 78. 

Ærbødi.gst 
Paa Hovedbestyrelsens Vegne 

R i c h. L U 1 i e. 

,Hierpaa har Fo1'-emi1rng.el! modtaget f ølgendc 
Svar: 

I et hertil indsendt Andragende af 6. August cl. /\. 
J. Nr. 398, har Foreningen anholdt om enqeli.g Gen
nemførelse af den fo,rsø,gsvis indførte Ordning, hyor
efter Fripas t.il Lokomotivpersonalet og herheldte Pers

/ 

sonales Famil,ie ikke paaføres Tjenestenummer paa 
Betingelse af, at dette meddeles vied Rekv,isition af 
Fripassene. 

· I denne Anlednb1g skal man efter stedfundn" Oyer
vejelser herved· nie�dele, at Fripas_ for Lokomot[vpcer
sonalet og dettes Famil,ie fremtidig ikke vil,blive paa
ført Tjenestenummer, medens dette som hidtil vil 
være at anføre saavel i Fr,ipashefternes Stammer, som 
i· de Fortegnelser, der maanedli,g indsendes til Revi
sionen. Fripassene maa derhos fremtidig foruden at 
an,give vedkommend�s Efternavn tillige forsynes med 
alle Forbogstaver for de paagæ1dende ansatte. 

For saa vidt Foreningen yderligere har anholdt om, 
at der maa blive. g<ivet DepotfQrstanderne paa Ran
gerdepoterne Bemyndigelse til lldstede1se af �Fripas, 
har man, da en saadan Ordning maa anses for uhen
sigtsmæssig, ikke set sig i Stand til at foretage videre 
i Sagen. 

A n d ers en -A l s t r u p. 
Hoskiær. 

I Anledning af, at Foreningen i: Skrivelse af 8. 
September d. A., J. Nr. 407, har anmodet om, at Stil'
lingsbetegnelsen ·,,LokomoUvfyrbøder" ikke i tjens,t
lige. Ekspeditioner fo,rkodes til "Fyrbøder", skal man 
herved meddele, at man ved Skrivelser af Dags Dato 
til Statsbanernes :AfdeUnger og Distrikter har indskær<
pet det i Ordrern� H. Nrs 5'5 og Nr. 78 indeholdte 
Paabud om :Anven.delse af den fulde StiUingsbeteg'
nelse, saaledes at Betegnels-en. ,,Lokomotivfyrbødier" . 
eventuelt, hvor det maatte vise sig formaalsltjenhg(t, 
forkortes til "Lfb. ". 

Det tilføjes, at man ,iøvrigt i Tilfælde,"- hvor , en
fejlagtig Skr,ivemaad8-- maatte blive anvendt, maa have 
vedkommende henvist til at indsende Klage ad tjenst
lig Vej. 

A n der s e n·-AJs t r u p. 
Hoskiær. 

Som man af ,Svariene vil se, stiller Gooeral
dinektoratet sig imødekommende. Den f()r- - · 
søgsvis:e Ordµi'ng:s Tid €ir forbi. Fr,itagelsen 
for diet hæJslige Tjenestenummer paa Fripasset 
er em. K:endsge,rning. I Fremtiden maa Loko
mrotivpersonaleit dog nøje erindre-ved Rekvi
sition af Fripas foruden som nu at opgive Tje
neste'rlummeret tillige at opgive a 11 e _F o r
b'o gis tav er. 

H;vad- StiHing'sbetegrtelsetn ang_aar, skal den i 
Fremtiden under Henvisning. til Generaldirek
toratets Ordre nøje og korrekt overholdes. 
Vi haaber derfor - da man ikke har set sig 
i Stand til at udruste Depotfiorstandeirne _med 
l\fyndi,ghied til at udstede Fripas -, at· Ny
ordning,ein vil tilgaa Distrikterne, saa at den 
yil nal::l frem til d;ei A,_ssistenters Kundskab, der 
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ved de:res mindre høflige Optræden paa sine 
Sfode:r har skabt en vis Afstand mellem Tra
fikafdeling:ein og Lokomotivpersonalet. 

Maa vi endelig i denne Forbindelse henlede 
Opm'ærksomheden paa eil1 lille Ting: 

Det ,er mærkeligt at se, at mange Overord
ne,de endnu i vor Tid, naar de i tjenstlige 
Skriv,else�, 'paa Fripas, ved Opslag eller· paa 
anden Maade: henvender sig til en Underord
net, særrlig til de: Underordnede,· der er N um-

, merbehreftet, mcrper at kunne undl�dl;). den ril
mindeli,g,e lille Høflighedsfor�1: ,,Hr.". Vi kan 
ikk1e tætnke os, at det e r m anig: i e n d e  per
s,o 'n li� ·na1r1n,el se, der er Aarsag hertil; 
thi de Unde!l'ordnede glemmer aldrig det lille 
"Hr.", naar de henvender sig skriftiig til de 
Ov,erordnede. 

Mien maaske derr skal en Ordre- til fra Ge
neraldirektoratet, før man kan notere, at Stats
ba:µ,erne paa dette 0mraade er paa Højde 1ned 
Tiden. '--

En Kommission. 

Fra Generaldir:ektoratet er modta:get føl
,gende: 

Ved at meddele, at man til Overvejelse af Spørgs
maa} om Formen for Personalets Instruktion gennem 
Ordrer, o. 1. samt til at foretage Kodifikation ·ar det 
foreliggende Ordre- og Instruktionsstof er sindet at 
nedsætte en Kommission bestaaende af 12 Medlern
mer, af hvilke 8 udnæVJ\es af Generaldirektøren og 
4 udpeges af Personalets Organisationer, skal man 
herved anmo;de Foreningen om for sit Vedk:o:mmende at 
ville væ1ge 1 M,�dlem af bemeldte Kommission. 

Om Udfaldet af Foreningens Valg udbeder man sig 
Meddelelse, hvorefter nær,rnere Underretning angaa
. ende Kommissj,onens Sammentræd en til sin T,id vil 
til,gaa vedkommende. 

P. G. v,. . 

F1r-e'd·edk iV. Pe ter s e n, 

Mied stor Tilfr:edshed har Forelnin;g1e1r1 mod
ta�et denJ:re Meddelelse, der stiller i Udsigt_ 
1eyr Sim:plificerintg af og; Mulighed for lettere 
OV!ersig:t oveir alle de Ordrer og' Instruktio.ner_, 
Statsbanepe,rson-al,et i Aa:rienes Løb har mod� 
taget. 

Fio:rieinin:g,e/11 har som sin Repræsen:tanl i 
Kiommissiolliejll valgt Formanden, Lolrnmotiv
før,er R_i c h. L i  11 ie. 

I • 

Fra det d�glige Liv. 

Som et Bevis for hvad man kan vente af Overra
skelser, naar en saa vj.gti,g Afdeling som Trafikafde
lingen i Kraft af Selvbevidstheden om at være den 
Afdeling, 'der er den <lomin�ende o-g i Særdeles
hed i Besiddelse af Sagkundskab i alle Forhold ved 
vo,rt lille Jernbanevæsen, ja,. selv en Gene�aldirek
tør taales ikke, naar han1kke 'e� udgaaet fra den eneste 
Afdeling, der har Forstand p.aa Jernbaner. FnisaSkot
tes Udtalelser i Rigsdagen dækker ·vel nok i Hoved
trækkene d'Hrr.s Syn paa Sagerne .og muligt• føler 
de si.g overbevist om, at, ,,den Gud giver et Embede 
giver han ogsaa ForstaI).d". 
· Ja! Embederne e1-;-- givet, men .... Man bør 
høre, hvad der er pr�steret af . Sagkundskab paa 
Signalvæsenets Omraade af en Stationsforstander paa 
en Bystation. 

Stationens Stempel. Lokomo,tivde;po;tet. 
3.-10.-18. 

Lokomotivførerne, i Mergeltogene bedes underret
tede om, at Signaleme for Indkørsel ikke tændes om 
Aftenen, men at Mergelto.get rangeres ind paa · Sta
tionen. 

Stationsforstanderens Underskrift. 
Et saaly'dende Opslag blev anhi·agt paa det pa1a

gældende Depot. Selv om man er vænnet til ::idskil
ligt i Retning af Opslag, sa.a fo,rbavse1s man uvil
kaarligt over, ,at en Stationsfors.tander he:r ol'ticielt 
tillader sig at dokumentere sin Foragt for saavel Po
liti- som Sign:alreglement, s,om: sin Mangel paa For
staaelse af de mest ,elementære Regler for Togsik
ring. At Stationen saa villigt fører Sparsomme),ighe
den ud i Livet paa dette Omraade, staar vel nok: i 
Forbindelse med, at de;nne samtidig er bekvem for 
Stationstjenesten, uden smaa)igt Hensyn til den Hi
si�Ø, en eventuelt paa Grund af Sygdom e. l. udsendt 
Lokomotivfører, som er. mere eller mindre tokal 
kendt løber under saadanne Fo,rhold, som han mu-

1 ' ' 

ligt endog er ukendt med. Skulde en Afløser under 
saadanne Forhold være saa uheldig at løbe ind paa 
Stationen for det i k k e  t ændte Stop, vil man vel 
kun nødig fra den ogsaa i juridiske Spiidsfindighe
der særdeles sagkyndige Afdelings Side gaa med til 
nt gøre 'den stedlige Topfigur medansvarlig. 

Lokomotivførerne rapporterede denne forrykte 
Ordning, og efter at Afdelingsformanden havde rettet 
en Besværing t il Maskiningeniøren, blev Sage,n be
handlet � Distriktet med det selvfølgelige Resu(tat, 
at Signalerne atter blev tændt og Opsla,get fjerne;t. 

VHde det ikke være rimeligt, for fremt,idi.g at und-

, 

,. 
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gaa saadanne private A,ndegaardsbestenuneiser, at 
M,askiningeniøren blev saadanne Sager forelagt. og at 
intet Opslag fra Station til Lokpersonale har Gyldig
he,d uden at have passeret Ma. og �Iing. 

En saadan Ordning vil selvfølgelig medføre, at saa
dannne Misfostre som ovenstaaende blev kvalt straks 
eftm� Fødsele,n. 

Ved Ændringer i Signaltjenesten maa vi være 
ubeskedne nok til at forlange, at vi ogsaa hores, idet 
denne Gren af vor Tjeneste er af saa stor Betydning, 
at 'den for os kan blive til et ,,være eller ikke være". 

Med Tak for Optagelsen,. Hr. RecLaJ,tør, forbliver ,ieg
Deres ærbødige 

Zero 

Dødsfald. 

K. K. Klausen. 

Fredag den 8. November afgik efter et kort Syge
leje Lolwmotivfyrbøder, Rangenører i Odense, K. K. 
Klausen ved Døden som Offer for den spanske Syge. 

Afdøde var en stille og bramfri Natur, et af de 
Meiu1esker, om hvem man med Sandhed kan sige, at 

. han ingen havde ,og ikke kunde faa nogen Uven, men 
til hvis Udtalelser man kunde have Tillid og gerne 
lyttede. Klausen blev begravet fra Set. Knuds, Kirke 
i Odense den 13. November under stor Deltagelse. 
D.ansk Lolw,m:otivmands Forenings Formand, som var·
i Odense nævnte Dag, tolkede ved Graven et Farvel
og en Tak for trofast Kammemtskab samt en varm
følt Tak og Farvel fra hans hjemmeværende syge
Hustru og fem smaa Børn. Det var. nemlig saaledes,
at Ulykken ikke alene 11'ar ramt '.denne Familie ved at
Fo:rsørger,en er, gaaet bort, idet saavel afdødes Hustru 
som alle hans Børn er bundne til Sygelejet af saiirnie 
Sygdom og derfor ikke kunde følge Faderen til ·hans 
sidste Hvilested. Klausen manglede kun faa Maane
de1� i at blive pen,sionsb,wettiget. Hans Enke og Børn 
trænger derfo�· til al .delli Hjælp, der kan ydes. 

L. C.

· A. Godtfredsen.

Søndag d. 10. November afgik Lokomotivfyrbøder 
A. Godtfredsen, Frederikshavn, ved Døden efter faa
Dages Sygeleje og Begravelsen fandt Sted Lørdag cl.
16. November under meget stor Deltagelse.

Afdøde var en i alle Maader god Kammerat, stille
og· rolig i hele sin· Færden, altid parat, naar F•orenin
gen kaldte paa ham og værnende -qen Stand han til
hørte. Godskesens Mjnde vil derfor bevares. Ibn 
efterlader sig Hustru og to smaa Børn. 

R. Pedersen.

Fredag den 15. No�ember jo,rdedes paa Aarhus 
Kirkegaard Lolmmotivfyrbøder Rudolf Petersen, 
Struer. Kapellet ,var fyldt til Trængsel og et Væld 
af Kranse dækkede Baaren. Saa godt som alle Lan
dets Lokomotivfører- og LokornLolivfy.r_bøder Afdelinger 
havde sendt sign:er�de Kranse. 

Ved Baaren talte Præsten i jævne, gribende Ord 

i 
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over den Døde. Jernbaneforeningens og Aarhus Ma
rineforenings Faner paraderede ved B.aaren. 

Petersen var �n brav og retskaffen Ka,mmerat, hvis 
iyse Sind og altid gode Humør virkede oplivende paa 
alle, han kom i Berøring med, og var afholdt af 
Kammeraterne og af sine Ov�onin,ede. 

Ære være hans Minde. P. N. 

S. Christensen.

Fredag d. 18. Oktober atgik Lok:omotivfører S. Chri
stensen, Struer, ved Døden efteI'. flere Maandei"'ers 
Sygeleje. 

Den afdøde hørte til de stille indenfor Lok,omo,tiv
mændenes Rækker,', m®. var i hele sin Fæ.rden en 
nobel og pligto,pfylden:de Tjenestemand ·og en god 
Organisati:onsfælle og Kammerat. Søren Christensen 
blev kun 51 Aar gammel og havde i de 22 Aar han 
kørte kun været stationeret i Struer. 

Det var en Kræftsygdom, der rev ham bort i en 
forholdsvis ung Alder. 

Han efterlader sig Enke og tre D_øtre, hvoraf en 
uko�firmeret. 

Hjerteli� Tak 
Min hjerteligste Tak fo•r al venlig Deltagelse ved 

min kære Mand Rangerfører Karl Kristian Klauseps 
' ' Død og Begravelse. En særlig Tak til Hr .. Lokomo. 

tiv'fører Richard Lillit1, København, for hans smukke 
Ord ved Grav�n, og T.ak til Hr. Rangerfører Mortensen. 

0.dense, 'd. 20,-11,-1918.
. . S i Il e K ra U S e 11. 

Hjertelig Tak for venlig D,eltageJse ved voJ, kære 
Datters Begrav.els�. 

C a r  1 Ja n t z e n  o; g H u s t r u. 

V,or, hjerteligs.te Tak: for, udVist Deltagelse ved vor 
�;re, Søns, Rudolf P,eter�ens Død og Begravelse. 

, · Roræ l d. r e  og S øs:k.en d!e.1 
.. 

Vor inderligste iak 

for den store Deltagelse, der: paa sna mange Maader 
er vist os!. 

Kalundborg, d. 22.-11.-18. 
Lokomotivfører R. P e ter: se ri, 

H u s t r u  og Sønne r. 

Kransekasse. 
Thisted Lokom:otivfyrbøder ,Afd. 26 har sHftet :en 

Kransekasse som giver Krans til alle M.e<Hemmer ar 
Kreds 2. M.eddelelse . 01n Dødsfald h:edes sendt _til 
Kassereren for Afdeling Ni·. 26.. 

R. Je n.s e n, Foi-mand.

Kong Chris�ian den IX Fond. 
Af Kong Christian den IXs Understøttelsesfond ved 

de danske Statsbaner vil der den 29. Ja�u.ar 1919 kunne 
uddeles ca. 1900 Kr. i Po,rti-oner a 100 Kr. Ansøg
ninger om at blive delaghg i Udde-Hrtgeh m.aa for at 
komm� i Betragtning indgives ,i_nd.en Udgangen af 
indeværende Aar til .:et af Bestyr.elsens :M.edlenimer. 

Blanket til Allsøgning kan erhoides ved Henvendel0 

se til et Bestyrelsesmedlem eller i Gen,e:raldJrekto,ra�el. 
Blanketten maa nøjagtig udfyldes. ; 
Legatet uddeles til ansatte, som u!orskyldt er kom

ne i Trang og til ansattes trængende ·erterladte, hvilke 
sidste i Henhold til fundatsen kommer i fortr:insvis 
Betragtning ved lJ ddelingen. 

Bestyrelsen be.staar ,af: 
Generaldirektør, Anderse.n-Alstrup, Togfører Due

lund, København, Søfartschef Heise; do., Værkmester 
0. Larsen, do., Værkmester P,. Mikkelsen, A,arhus•,
Telegrafmester I. J. G. Thomsen, København, Assi
stent, Frk. .Westergaard, do., Distriktschef Wissenbach,
Struer, og Baneingeniør W:olfhagen, Kjøbenhavn.

Rettelse til Adressefortegnelsen. 
Bran'de Lolwmotivfyrbøde1; Afdelings Formands 

Navn og Adresse �'.ettes til V. K. Petei;sen, ,,Bakke
huset", Buchers.vej, Brande. 

Frederikshavn Lkf. A_fd.s Formands A,dresse rettes 
til Nieis M.ørcksgade 5. 

Bytning. 
Lokoino.tivfyrbøder. i Nyborg ønsker Blytniug sna

rest med Kollega i Esbje·rg. 
S v e n d  A n 'd e r s e n. · • 

Søndergade 17, 1. Sal, Nyborg. 
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Døde: 
Lfb. K. K R1ausen, Odense, den 8.-11.-18: 
Lfb. R. Pedersen, Struer, den 9.-11.-18. 
Lfb. G. A. Gottfredsen, Frederiksh.avn, •den 10.-- -

ll.-18. 

Afsked: 
J. A. N. Nepipe;r, Kbhvns. Goclsbg., paa Grund nf
Svagelighed med Pension fra 28.-2.-HJ. 

Samlede Garantimidler pr. I. Januar 19181 

HAFNIA 
ca. 85 Millioner Kroner. 

Samlet forsikringsbestand pr, I. Jan. 1918
1 

. 
ca. 300 Millioner Kroner. 

NøPPebPOS Vinim.poPt Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELSEN 

. 
Tlf. Taga 1300

Stort lager af lste Klasses Vine & Spir i tuosa. - - Billigste Priser. 
Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897 
Kvaliteten gør Udslaget. 

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d' Hrr. købmænd ikke 
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med o.s. Som Grund for dette 
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget beiycJ.eligOmsætning 

si. Strandstræde 9-11, 4. Tlf. 5871 - 10871. 

Guld- og Sølvvq.rer en gr0s. 
Intet Salg til Private. 

C. l). f(vnders Vinhandel 1stedgade 55·
, Te1f. V. 7201. 

Bedste og billigste Indk'•bssted paa Vesterbro for' Vine og Spirituosa. 
-------,--=....----,,=-------

PELS VARER. N. ·P. Pedersen,
Kleinsmedie og Maskinværksted, 

HEIMDALSGADE 13. = Afbetaling. = 

Frederiksborggade 10 1
Reparationer af saavel Kraft- som 

Arbejdsmaskiner udføres, Reserve
dele til Kakkelovne. 

Lag-eret. Alt solidt, hurtigt O billigt, 

E ektPisk Lys og K�af� billigst
Telefon-Ringeledning - - - Elektriske Artikler 

· ilB�ier�rDs"1iDiWShii�-
: 15, Absalonsgade 15, 

· :bør være D7res FODTØJ: Leverandør 1
: Forretningen grundlagt 1879 •
.••••..•..•......................... 

Ble.kir. Bordlnmp 1r. 
Kroner, Ampler etc. 

i 'største Udvalg. 

'Lund & Lawerentz Als ■ 
. . 

Pilestræde 32. 

C. M. Sølbeek,
99, Istedgade 99.

Smør-, Ost- og. Paalægsforretning. 
lste Kl. Varer. - Billigste Priser. 

Smør epu�er 
samt Smørepudetøj og Væger 

udføres efter Bestilling. 

Ghr. H. Gerlachs Eftf. 
Tlf. Byen 1676 x. Skindergade 3 

K0BENH.A. VN. 
P. PEDERS N, 

aµt. Installatør. 

N, FRIHAVNS GADE 1,,z.

Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet, 1500 Kroner 
Komplet hvidlakeret Soveværelse , • •  , • • 460 
Moderne Eg, Spisestue . . • .  , . . . .  , . • . . .  260 -
Komplet Eg. Herreværelse . . . • . .  , • . . . 3150 -

Bjelkes fllle 18 St. o. G. 
======= 

Annonce-Ekspeditioner: 
For Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 2, 

Telefon Vester 4011.

for Provinsen: L Rasmussen, Hans Tausensgxl. 14, Odense. 
TelefoR 2288. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B . 

. Tlf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig, 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

=-== 

E. L. VVEIMANN &. Co. 

® 
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