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motivfyrbøder'' ændret til "Lokomotivmaski
nist". Som Motivering har vi bl. a. fremdra
get Eksempel paa, at Lokomotivfyrbøderen er
gjort medansvarlig for Fejl, begaaet af LokoOmstaaende findes den af vor Organisation motivføreretn.
til Lønningskommissionen fremsendte Skri ' Vi har kort omtalt og paavi t, at der ikke
gives Lokomotivpersonal,et Uniform, og ven
velse.
Det har i delnne været os mag'lpaali ggende ter, at Kommissionen ved Lønansættelsen vil
at fremhæve dels de Ureitfærdigheder, der tage Hetnsytn hertil. Beklædningsspørgsmaalet
- ', or saavidt angaai� vore Medlemmer - er med de megiet høje Priser blevet et
.findes, paa den nuværende Lønningslov, dels meget vigtigt Spørgsmaal. Vi skal ikke og han
at fremhæve den Betydning dert vil have for ilcke antydet lnoget h.:erom; men fuld• Beklæd
Statsbanerne at skabe saadanne Forhold i -ning andrager i hvert Fald 1'leæ Hundrede
elnhv,e!r He:nse1ende, at det bliver muligt at Kroner, som vi selv maa udrede.
Vi ved alle, at Opholdet paa Maskinetn lffæ
knytte :gode o:g dygtige Folk til B;:inerne.
Vi har først foreslaaet de nuvæ:rende Sals ver ,en god og varm Paaklæd'ning, som det
bestemmelser a:fskaffode. Vi er gaaet ud :fra. under de nuværende Forhold er me!giet vanske
at Løl1lnen for Arbejdet maatte værn �ns, uan ligt at skaffe og som kræver en meget stor
, set hvor P,ersonalet er stationeret, eller for aarlig Udgift, en Udgift, der langt ove:rstige:i.7
· at udtrykke det nærmere: dein pensionsgi den tnuværendie Lønforskel mell-em vore og
veinde Itndtæigt maa være- ens ov;eralt'. saal1edes andre Tjenestemænds, som faar udl,ev,eret Be
at Pensio1nen
o,gsaa bliver ens for alle.· Det klædning.
1
,. jo ingetn.lunde givet og vel ikke engang al
Der e1· endvide:m foreslaaet, at Lokomotiv
er
mindeligt, at den pensionerede· Lokomotiv fyrbødernes Løtnandentnibet Peg;nes efter An
mand
" bliver boetnde paa delt Sted, hvor han sættelsesdagen som fast timelønne! t Haallldvær
ker.
sidst har været stationeret.
· Det kan maask:e med nogen Riet paastaas, • Dette Krav er vel motiver,et ve- d den Om
at det er dyr,e�e at bo i ,en stor eller større stændighed, at �spira:nter i visse Peaio-derr· har
By end det er i de mindre Byer eHe1� paa været ansatte som saadan i 5 til 7 Aar. Det
Landet. Vi har imidlertid ment, at denrue, For maa derfor væ;rie ·et billigt Krav, at Aspiran
skel bør udlignes ved � Opholdstillæg, som ten medtager den -erhvervede Anciønnitet.
er knyttet til den paag1æ1Ldende Station og ikke DeUe Krav omfatter ogsaa de nuværende Lo
komotivfyrbødere.
. som nu til Pers101t1Jer,ne.
Endelig er der stillet Krav om, at ForfremVi h� foreslaaiet Stillin'gsb'etegne1s$1i-,,Loko-

Henvendelsen til Lønnings
kommissio'nen.
•
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.
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melse til Lokiomotivfører altid sker efter et
Aar-s Tjeneste paa Rangermaskinetn for derve§
at hindre, at Lokomotivfyrbøderne i eltl Aar
række anvetndes tit F ører,gerning uden dennes
,
Løn.
Pensionsforh9ldene vil senere blive behand
lede.
I Henvendelsen er derimod ikke omtalt Løn
kravene, i nøje Overe:nsstemmelse mqd Cen
tralorganisationen, hvor_ disse vil blive nær
mere udformet og behandlede. Dette vil nu
finde Sted.
"

Til

Lønni,:igskommissionen af
• 1917.
Dansk L9komotivmands F 01,ening tillader
sig ærbødigst at fremsætte følgende W den
ærede Lønningskommission i Anledning af
den for;estaaende Lønning_srevision:
1.

Forslag oiv: Afskaffelse af Lønsatserne
a, b, c ,og d.

2.

Frs;mstilling af hvor Lokomotivpersona
lets �ønning burde .ligge.
011-ske om Forandring af Stillings
betgnelse for Lokomotivfyrbøderne.

' :�

Un!formsspørgsmaalet.

'

Forslag om Afskaffelse af Lønsatserne
a, b, .c og d.

bes der saadanne mærkelige Forhold, at æl
dre Lokomotivmænd paa: samme Station har·
mindre Løn· end yngre.
Vi skal illustrere dette Forhold ·ved et
Par Eksemple!l':
To L,okom9tiv'fyrbødere · fprfrem.111es til
Lokomotivføreæ 1. November-191:0. Lokomo
tivfyrbøder A. var l:/-nsat den L A.ug,ust"1898,
Lol;{:omotivfyrbøder B. var ansat den 1. Ok
tober 189,8, begge i Kjøbenhavn. · A. forflyt
tes yed Forfremmels�n 'til Station paa Sa
_ ts
cd. B. forbliver i Kjøbenhavn paa Sats ab.
I Følge Lønningslovens § 5, bliyer · A.s
Lør� som Lokomotivfører 1 beregnet, som havde
han værnt Lokomotivfyrbøder paa Sats d., og
som Følge heraf bliver hans Løn io80 Kr.,
medens B. i Følge samme Paragraf straks er
holder 1ste Alderstillæg og faar saaledes 2010
Kr.; altsaa højere Løn e1id ,sin 2 Maaneder
ældre Kollega.
A. forflyttes efter Ansøgning den 1ste No
'
vember tilbage, til Kjøbenhavn (Sats ab.) og
erholder: nu 1770 Kr. i aarlig Løn.
Sor;rr Følge af Lønningslovens § 6 tilkorri
r'ner der A. det første Alderstillæg den 1ste
August 1914, og. han naar da at faa samme
Løn som B. · (2010 Kr.), lmen den 1ste Np
vemb�r s. A. erholder B. andet Alderstillæg,
og har. nu. 2250 Kr.,. dg først den 1ste Au
g1;1st 1922, med Udgangen af det 12te Tjene
steaar som , Lokomotivfører, opnaar A., den
ældste, fremtidig at komme paa samme Løntrin som B.
. Hvad. dette Furhold pekuniært betyder
fremgaar tydeligt af , efterstaaende Sammen�
stilling.
·
.
�
'

..

..

I Lov Nummer 113 om Lønninger m. v. 1 Lokomoti11fører A.
Lokomotivfører B.
for Tjenestem�nd ved Postvæsenets, Stats
Ansat 1/10 1898. i KjøbenAnsat den 1/8 1898',i Kjøbanerne, Telegraf- og Toldvæsenet,af 27. Maj benhavn. forfremmet den 1/Ll havn, forfremmet den 1/11
1908 er det under ;,Almindelige :Bestemmel 1910,paa Sats c_d.
1910 paa Sats ab.
seT § 1 anført, at Opholdsstederne klassifi
ceres saaledes, at de falder ind under 4 for1. i ar ........... 1680 Kr. 1. Aar .......... : 2010 Kr.
2. " ....,....... 1 680 skellige . Lønsatser a, b, c og d.
2. - .......•... 2010 3 "
Disse Satser tager Sigte paa gennem for
1780 -*) 3. - ........... 20,10 . skellige Løntrin at udjævne den Forskel i
1830 1· - . . . . . . . . . . . 2010 4. ,, . . . .
Levefoden, som findes mellem stærkt- og
5. ' - ......... , . 2250 20,10
5. ø
6. ,, . , ..i ..• .-••. 2010 · svagtbefolkede Dele af Landet.
6. - ......... ,'. 22.i>0 Denne Maade at regulere Lønningerne
7.
... , ....... 2010 7. - ........... 2250
paa, i Forhold til Opholdsstedernes forskel
8.
........... 2070 8.. -- ....... ! . : : 2250
lige Prisniveau, har Da:nsk Lokomotivmands
2250
9. "
9. - •........ , . 249() Forening gennem de forløbne Aar haft Lej - 10. " ....I: ••. ·;,.. 2250_
10. - ........... 2490 lighed til at konstatere virker uheldig.
11. " ......... , . 2250· - 11. - ........... 2490 Vi skal saaledes først henpege paa, · at 12.
....·....... 2310 - 12, - ...-........ 2490 Satsbestemmelser meget ofte virker paa en 13. ,, ...'........ 2490 - 13.
. ......•' ..'. 2490
saadan Maade ved Forfremmelse, at den for 13 Aar
26.610 Kr. 13 Aar
29.490 Kr.
fremmede gaar ned i Løn, fordi Bestell_lmelsen
*)
forflyttet
•til
Kjøbenhavn
i § 5, 1ste , Stykke, sidste Punktum, foreskri
1/11. 1912.
ver, at paagældendes Lønning beregnes efter
I
r
det nye Op�10ldssteds Lønsats, og derved ska/ H,�.1,af. foemgaar-, · at - Lokomotivrøre!\ B.
j" • • • • • •

.

,
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med yngste Andennitet i 13 Tjenesteaar sam�
roenlagt tj,ener 2880 Kr. mere ena Lokomotiv,�
,
fører A.
Organisationen har ved flere Lejligheder
rettet Henvendelse til AdministrationelJl om
at faa dette Forhofd ændret, enten ved per
sonlige Tillæg ,ener Anmærkning paa Fi
nansloven.
. Vore Henvendelser frugtede ikke, man op
naaede intet Resultat.
Da der imidl,ertid i Maj 1917 opstod et
forhold, der paa11y understregede det paa
egede uheldige i nævnte Paragrafer, idet ea.1
okomotivfyrbøder, de.r var stationeret i Hel
singør, som Følge af Satsbestemmelserne gik
ned i Løn, optog man atter Sagen.
· Forholdet var dette: Lokomotivfyrbøder
A. var den lste Maj f. A. stationeret i Hel
singør, og hævede da sin Løn for .."Maj
Maaned.
Den 5te Maj modtog han Meddelelse om.,
at han fra lste Maj at r ,egne var forfremmet
til Lokomotivfører med Station i Ged,-;er.
Lølllllingsbestemmelserne_ b;ev:irkede, at
nævnte Lokomotivmand den ls.te Juni fik 5
Kr. m i n d r e i Løn som Lokomotivfører, end
der den lste Maj udbetaltes ham, som Loko
motivfyrbøder i Helsingør.
Endvidere fradroge, s dei:, samtidig med
hans første Lønningsudbetaling som Lokomo
t;ivfører, ydei:-ligiere af hans Løn 5 Kr., der
var ham for meget udb.etalt \den 1ste Maj
i Forhold til hans nuværende Løn, fordi han
da fik L o k o m o t i v f y r b ø d e r .1 ø n n i n g i
Helsingør.
Paa en Hetnv,oodeJs1e om dette Fo.rhold
· til Generaldirektoratet modtog Organisationen
den 21. December 1917 følgende Svar:
"Under Henvisning til, at Anvendelsen af
§ 5 i Etatslønningsloven af 27. iMaj 1908 i
visse Tilfælde medfører, at Lokomotivperso
nalet ved Forfriemmelse gaar ned i Løn,· har
Foreningen i tvende hertil indsendte �ndra. gernder af henholdsvis 18. December 1915.,
J. Nr. 212 og 14. ,Oktober 1917, J. Nr. 358,
anholdt om, at dette Forhold maa blive sø_gt
ændret.
I denne Amledning skal man
' , efter at Sa
goo har vær.et forelagt Min.isteren, herved
1peddel,e, /at da det af Foreningen ønskede
Resultat kun 'lil kunne opnaas ved en Æn
dring a Lønningslovein, og ma
· n ikkie underr
de puværende Forhold h•ar ment· det rigtigt
at fremsætte Forslag til en saadan Ændring,
beklagier pna:n iklæ at have set sig i Stand
til .a t tage Foi;eningens Andragende til Følge".
. . Organisation.en tillader sig under Henvis
ning til fora!nførte at henstille til den :ærede
Lønningskommission 1 "den :ny Lønningslov at
fjerne de i Lønningsloven af 1908 indeholdte

Statsbestemmels•er, saaledes at Lønnen bliver
ens for aUe Lokomotivmænd i hele Landet,
og erstatte Satse, rne med et Opholdstillæg for
at udligne delll Forskel-.. .Satserne tager �igte
r'
paa.
Bi,beholdier ,man Satserne og Lokomotiv
fyrbøderlø:nnelll paa enkelte Trin� overstiger
Lokbmotivførerbegyndelseslønnen, vil der sta
dig fremkomme Tilfælde som de nævnte. der
bevirker. at Lokomotivmæ!nd med samme An
ciennitet. $amme Stilling og Station, ikke er
ligelønnede, ja, endog Lokomotivmænd med
større Anciennitet staar paa et ringere Løntrin end yngre.
Dette medfører Satserne, og det har
aabenbart ikke været Hensigten, men naar
man lægger Opholdstillæg ind i Lønnen som
en Del af de./11iI1e, piedfører d,et netop saa
da1111e Konsekvenser som særlige1 Alderstil
læg, Nedgang i Løn og uensartet Pensionering.
Organ:isationoo maa derfor, forsaavidt det
ikke undgaas, at Lokomotivfyrbøder- o_g Lo
komotivførerlønning,erne griber ind i hinan
den, da dette ogsaa er medvirkende til at
skabe disse uheldige Forhold, anse det for
at være paakrævet, at dyr [ Lønningsloven
indføfos en Bestemmelse, der regulerer dette
Forhold og hindrer, at Lokomotivntænd med
samme Anciennitet ikke har lige mange Al
derstillæg. Saadanne Tilfælde er ret alminde
lige nu, og Gennemførels•en af en saadan Be
stemmelse lbør da ogsaa tage Sigte paa at
rette disse.
Fremstilling af hvor lokomotivpersonalets
lønning åurde ligge.
Ønske om Forandring af Stillingsbetegnelse
for lokomotivfyrbøderne.
lokomotivfyrbødernes lønning. og
Stillingsbetegnelse.

Efter en 5-aarig Læretid som Maskinlær
ling og efter overstaaet Værnepligtstjeneste
kan den unge Maskinarbejder, hvis :Maal er
Lokomotivtjenesten, antages paa Prøve ;,,red
et af Statsbanernes Værksteder.
I Prøvetiden, der strækker sig over 1 Aar,
beskæftiges h'an ved alle forefaldende Repara
tioner af Lokomotiverne, kører til Indøvelse
som Lokomotivfyrbøder og dernæst til Er
klæring om behørige Kvalifikationer til Lo
komotivtjenestoo hos to :forskellige Lokomo
tivførwe.
Falder di�se forskellige Bedømmelser som
Lokomotivmand tilfredsstmende ud, ansættes
han !tlaar Prøveaarer tr :er udløbet, som f4st time
lønnet Haandværlæ:r og betragtes derefter som
væreilldre Lokomotivfyrbøderaspirant.
I Lokomotivfyrbøderasprranttiden, der
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strækker sig - fra 1 .til 4 Aar, anvendes han
væsentlig som Rei servelokomotivfyrbøder, ind
til han opnaar at modtage sin Forfremmelse
til Lokomotivfyrbøder, og cj: ermed knyttes han
fast til Lokomotivtjenesten.
Gennemsnitsalderen ved Forfremmelsen
til Lokomotivfyrbøder er cå. 27 Aar, og i
Henhold til Lønnii:igslov,e:n af 1908 begynder
han med ·
·
·

De har saal,edes gjort Dem skyldig i en
Forseelse, 'hvorved Trafiken blev udsat for ,
den største Fare, og: Generaldirektionen til
deler Deni i den Anledning on ;meget al,vor
lig Irettesættelse og ikender Dem en Bøde paa
50 Kr., der vil blive indeholdt i De1res Lønning.
(sign.) A mb t.
Vedrøriende Deres Erstatningsansvar for
den ved Uheldet skete Skade skal nærmere
1200 Kr. paaSats d, stige_nde hvert 4. Aar med 120 Kr. til 1680 Kr MeddeJ,else lfølge."
1290 •
C
-,, 1770 Troc;ls saadanne Omstændigheder, den
1350 b
-,, 1830 faglige, maskinkyndig,e Uddannelse, Arbejdets
1890 1410 a
- ,, Karakter og dets Ansvar har Lokomotivfyr
2 Aar efter sin Ansættelse som Lokomo bødernes tidligere Kolleger paa Statsban.e
tivfyrbøder tillades det ham at indstille sig værRstederne1 den fasttimelønnede Haa:nd
og opnaar han værker (Maskinarbejderen), forlængst passeret
til Lokomotivførerprøven,
Karakteren "Bestaaet", kan han anvendes til hans Indtægter.
eve, ntuel forefaldende Lokomotivføvertjeneste.
En tidligere Revision af Lønningsloven
Lokomotivfyrbødernes Tjenestetid er ge;n af 1908 havde v• e• I l nok rettet n:og:et paa dette
nemsnitlig ca. 15 Aar, af hvilken han, paa Forhold, men at Lokomotivfyrbødernes ,Klas
·eget Ansvar, anvender de sidste 6 a 7 Aar som sificering i 1908 selvsagt har væri et for lav,
Fører af de eenmandsbetjente Rangerlokomo viser de, t faktiske Forhold for Maskinarbejde
tiver, før han opnaar Forfremmelse til Loko ren i V!;Brkstederne, idet deres Gennemsnitsløn
motivfører.
er ca. 2300 Kr.
,
,
.
Lokomotivfyrbøderens Arbejde k4_n ved
At Regering, Lovgiverne og' Aut<ffiteterne
sin A�t og Karakter med Rette betegnes som· i Tidernes Løb ved den økonomisk,e Vurdering
11oget af de,t strengeste og ubehl;lgeligste Ar af Lokomotivfyrbøderne som Tjenestemænd
bejde ved Statsbanerne; kræver af sin Ud har ladet ,sig paavirke ,af Stillingsbetegnelsen,
øver foruden ·em kraftig Konstitufkm stor Agt er desværre en Kendsgerning, thi uden at tage
paagivenhed, Snarraadigh'ed og Udholdenhed. i Betragtning, at denne Mand har genn�mgaaet
Hans Arbejde paa Togmaskinerne, der vel en Læretid paa 5 Aar i Maskinfaget, besøgt
er af assisterende Karakter, er tiltrods her tekniske Skoler for at. erhverve sig de tekniske
for forbunden med betydeligt Ansvar for Sik Forudsætninger, der er en Betingelse for•hans
kerhedstjenesten, og nedenfor anførte Uddrag Ansættelse i Lokomotivpersonalet, er Bedøm
af en enkelt Dom fortæller tydelig, at han mel sen af ham altid sket ud fra Stillings
er en Faktor for,.. Sikk
• e'rheden, 11vis Værdi betegnelsen, en Stillingsbetegnelse, der ttaltid
man i Almindelighed er tilbøjelig til at overs.e. bringer Tanken hen paa Skibsfyrbødere, Fyr
"Den 18. J u:ni d. A., gjorde De "Tjeneste bødere ved stationære Anlæg (Varmeanlæg),
paa Tog 917's Maskine. Da Toget nærmede ved Statens Hospitaler o. lign., af hvilke man
sig Fredericia, saa De, at det yder�te frem ikke som en Betingelsy kræver en Faguddan
skudte Signal viste Signal "Kør langsomt". neloo. Dette har bevirket, at Lokomotivfyrbø
Dette sagde De til Lokomotivføreren; men derne, der· ved deres Forfremmelse fra Ma
trods de i Tillæg
til "Bestemmelse
for Lo skinarbejdere· glædede sig over Forfrernmel
•I
komotivpersonalet'' ad § 15 paabudte Meldin s,en1 i Tidernes Løb uden at det er. honnet
I
,ge1: undlod De
at sikre Dem, at denne havde Ambition, paa mange Maad�r, mærker og fø
r
opfattet . Deres Meddelelse rigtigt. Endvidere ler, a_t de behandles og vurderes ud fra helt
Forudsætninger som Arbejdsmænd,
undlod De, skønt De efter Deres eg:en For forkerte
..
der
anv
e
t
n
des til Fyrbødergerning.
,
k laring paa Gru:nd af Dis og Taage ikke kunde
· Organisationen retter derf:or paa Loko
faa Øje paa Indkørselssignalet, al gøre Lo
komotivføreren opmærksom herpaa, og Føl motivfyrbødernes Vegne den mest · indtræn
gen bleY under de foreliggende Omstændig- g,ende Hens'tilling ti� den ærede Lønkommis- .
, heder, at Toget kør.te fo;rbi det givne Stopsig s�on p:m
1. at Bedømmelsen af Stillingen s�er ud
nal og stødte mod et paa Voldsporet hen
staaende Hangertræk, der bl. a. bestod af Sove
fra Faguddawelse, Arbejdets Karakter, ,.,
v,ogne fra Esbjerg. · Der skete ip.eget betydelig
Ansvar og Risiko.
Skade paa Materiellet, ligesom flere Tjeneste
2. At Stillingsbetegnelsern · ,,Lolwmotivfyr
mænd blev m·ere eller mindre forslaa:ede, og
bøder" erstattes med Stilliin.gsbetegnel
det skyldtes kun en ren Tilfældighed, at ingen
seQ. ·,,Lokomotivmaskinist".
.'.
.
·
æ
bt.
Mennesker
blev
dr
3.
at
Lokomotivfyrbøderrnes GffiU:lemsnits,
'
..
, .

..

-.

n

,
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det ikke unØgnas, at den anden efterhaanden
vii tabe i .Kvaltet.
Lolmmotivførergerningen kræver efter
4.
haandelll som Toggangen forøges, og Maski
nerne bliv·er større og mere komplicerede
stedse større Paapasselighed .og Agtpaagiveiri.
hed, for at Tjenesten kan udføtes med for
5.
nøden Sikk1erhed, Præcision og Økonomi. Af
alle 'fj,enestemænd er Lokomotivfø,reren sik
6.
kert dien, de: r oftest er udsat for at sætte
sin Stilling overstyr. Hver Gang !han fører
Toget over Bane!U hen mod et Signal, er han
udsat for at kume gribe Fejl, gøre forkert
Bereg,ning og derved afstedkomme Ulykke paa
Lokomotivførernes Lønning.
M,e1meskeliv, samt Skade paa Gods og Ma
Lokomotivførerstillin:gen opnaas efter teriel. Sker en saadan :Ulykke, og Lokomo
gennem len 'Aarrække at have gjort Tjeneste tivføreren kenp.es skyldig, vil hall miste sin
som Lokomotivf�rbøder, og paagældein.des Stilling.
Dette hører jo ineid og :maa tages med,
Forhold ri.øvrigt har været tilfredsstillende.
I iet foregaaende Afsnit har vi behandlet men ,d.erfor bør der sikkert dragtes Omsorg
de .Kvalifikationer, der betinger· Arnsættelse for, at Statel,l kan sikre sig, at det bliver
s6m Lokomotivfyrbøder. LokomotivføDerrstil ·udelukkiende gode Folk, der knyttes til Lo
lingen ier saaledes den Avancementsstilling, komotivtjenesten.
Paa Finansloven for indeivæ,rende Aar er
· Lokomotivfyrbøderen kan naa; og den Aar
, rækkes Tjieneste som saadan er en af de nød- ,_:er. �tiJlet Forslag en, eri Forhøj,else af :Væck
vendigste Betingelser for at kunne fungere paa mestrenes Lønninger, fordi disse Stillinger
bedste og mest tilfredsstillende Maade i Stif lønnes daarligeil'e end Haandværkerne, for
lingen. Erfaringen og den forudgaae:nde Ud hvem de skal væire Ledere. Maa vi _g,øre op
dannelse i Maskinfag,et er den bedste Ballast mærksom paa, ,at .Lokomotivførernes Løin.
for Lokomotivførerne.
ninger ligg,e;r endnu lavere, altsaa under den
Lokomotivførerne, rekrutteres altsaa fra Løn, der betales til Statsbaneværkstedeir:nies
Lokomotivfyrbøderne, diss-e fra Statsbanernes daarligst betalte Haandværkere.· '
Lokomotivførerne kan i det højeste
· Maskinyærksteders Personale, og tj.ette faar
sin Tilgang fra Masldnarbejderne i den private opnaa at faa som højeste Løn Gennemsnits
'Industri. Da Gennemsnitslønnen nu paa disse lønnaµ for .Smede- og Maskinarbejdere j Kjø
Værksteder ·er højere - for den kjøbe.n benhavn,
Efterhaanden som der anskaffes større og
havnske Fabrikantfoiie111ings Vedkommende
ca. 2400 Kr. og paa Statsbanernes ,Værli.steder mere komplicerede- Lokomotiver, kræves tier
ca. 2300 Kr. - saa vil man kunne indse, at af Lokomotivførerne en stedse større I:ndsigt
det _bliver umuligt i Længd�n at faa den for og Forstaaelse, om der skal opnaas den med
Anskaffelsen. �ilsigtede Ølmnlomi.. Dette spiller
nødne Tilgang af gode Arbejdere..
N aar den unge Maskinarbejder stilles navnlig en stor Rolle med de nuværende høje
.
overfor Valge,t, ente:n at fortsætte paa Værk Bræ;ndsel�priser, om der opnaas den størst
stederne for en Gennemsnitsløn af ca: 2400 mulig,e ,Nyttevirkning af K\1-Ueine eller ikke.
Kr.. eller al gaa tit lokomotivljenesten for en
Dersom man vilde henvende sig hos pri
Begyndelsesløn af, i heldigste · Tilfælde, 1410 vate Virksomheder, hv;or Brugen af Mate
Kr., saa kan det ikke ventes, at det altid bli rialier ikontrolle['es skarpt, saa vi1de man faa
ver. de bedste Folk, der vælger
Lokomotiv bekræfte( at der er meget stor Forskel i For
:
tjenesten. Der er altid, og vil under al_le For brug,et, eftersom Maskinisten omgaas diss·e
hold ivære �n Del udmærkede Folk, som,trods med større eller mindre Forstaaelse. Det
dette gaar denne Vej, fordi disse altid har samme kan tildels aflæses paa Statsba'llernes
været opsatt.e paa at blive Lokomotivmænd; Kulngnskaber. Dersom det paa samme
. men det kan· ikke undgaas, at der sammen Maade var muligt at aflæse H·eparationsT
med disse kornnier en. 'Del, som er skubbede udgifterne ved Lolwmotiverne, eftersom de
ud af Værkstederne, fordi de. er af for ringe bruges nf den dygtige og ,omhyggelige Fører
Kvalitet.
.eller af den µiindre duelige, ·saa vilde ma:n
Vi beder, Kommissione111 erindre. at Lo ogsaa her komme rn· samme Resultat, at det
komotivfyrbøderne, danner Grundstammen e[' god Økonomi for Staten at knytte gode
for Lokomotivf ørerne. Disse to l{ategorier hø Folk W sig, selv om man for at opnaa. dette
rer sammen. Er den første mindre god; kan m_a{1. ibetale en noget højere· Løn.
løn fastsættes saal,edes, at denne mindst
er lig Maskinarbejdernes Gennemsnits
løn.
at Lønancienniteten regnes fra Ansæt
telsesdagen som fast t:melønnet Haand
værker.
at Forfremmelse til Lokomotivfører
altid sker efter 1 Aars Tjeneste paa
Rangerlokomotiverne.
og at enhver Forfremmelse til Loko
motivfører maa være ensbetydende :med.
en Lønforøgelse.

I
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Der lægges ofte Vægt paa,' at en Stilling
bete,gnes som leden9-e, eller at paa,gældende
er kontoruddannet.
• Derimod synes man ikke
at lægge Vægt paa en forudgaaende teknisk
Udda!rmelset .. Den1ne U ddamrnlse og det m{:'.d,
Lokomotivførerstillingen forbundne Ansvar,
saav,el som Stilling:ens Betydning i ølmnomisk
Hensee:nde, er de Faktorer, som maa lægges
som Grundlag for en Beregning, for en ffil. maaling af Lokomotivførerens Løn.
Skønt der ikke til Lokomotivførerstillin
gen er hæftet Betegnelsen ledende, kan vi
dog med fuld Riet betegne Stillingen som saa� dan. Lokomotivførere, n bærer alene Ansva
ret for Toget under Kørselen, han alene maa
afgøre, hvorl,edes der i enhver Situation maa
handles; han har ingen Overordnet ved sin
Side, som tager Ansvaret for mulige Fejlg1-eb.
Lokiomotivføreren maa endvidere ved
forefaldende iUheld under Kørselen træde til
og skønne over, hvorvidt Uheldet kan afhjæl
pes uden Tilkaldelse af Hjælpevogn og Mand
skab. Han maa hurtigt og klart kunne overse
Situationen og tag,e sin Beslutnnig. Kan Til
kaldelse ,af Hjælp undgaas, maa han,. som
den ansvarlige Leder af Arbejdet, sørge for at
tilendebringe !Arbejdet i kortest mulige Tid,
saa .at Trafikforstyrrelsen kan iindskrænkes
til det mindst mulige. Man kan sikkert ogsaa
med fuld Føje, fremhæve, at en Stillings An
svar kan betinge en større Løn end mange
Arbejdslederes, fordi saa uendelig meget af
hænger af den samvittighedsfulde Udfyldelse
af en ansvarsfuld Gerning, og som saadan
11
maa uomtvistel� Lokomotivfører" tillingen
be
tegnes.
Vi skal i det følgende give en kortfattet
Oversigt o�e.i· Lokomotivføren1es Løn
• forhold
siden 1864. - J, 1864 var Lokomotivførernes
Slutløn 1400 Kr., i 1870 1600 Kr., og i 1874
1800 Ifr., en ,eftei· Datidens forhold nogen
lunde1:imelig Løn. Fra 1874 til 1903, i 29 Aar,
stod Løn:nen paa sarru:ne Stade. Følgen her
af var, at Lokomotivførerne deklasseredes,
efterhaanden gled ned fra det Niveau, de den
Gang stod paa.
I 1903 forbedredes Løn:nen til 2100 Kr. og
i 1908 til 2490 Kr.
Stillingen er· nu den, at Lokomotivførerne
lømes tmød
l 770 iK.r. stigende til 2490 :Kr. paa Sats ab.
1680_ Jfr. stigende til 2400 ;Kr. paa Sats cb.
...
, Stigning.en i Lolliomotivføre,i�nes
Lønhar
•
ikke iPaa langt nær kunnet iholde Trit med
den Stig'ni111g i Løn, som har fundet Sted for
andre Gjeneste.rriælnd. Hvis man tager nogle
andre Grupper af Tj,enestemænd, som i 1864.,
1869 og 1874 stod paa et saadant Lønstade,
at man i den Henseende kunde anvende dem

til Sammenligning, ser man, at Slutlønninger
ne er meget større end Lokomotivførernes.
Dersom man sammenholdt S ligningen af
Lokomotivførernes Slutløn med den tilsva
rende for Tjenestemænd, man nærmest kan
sammenholde med Lokomotivførerne, saa Vil
man · se, at den gennemsnitlige Slutlønstig
ning for disse har være:t 44 Kr. 47 Øre, me
dens Lokomotivfør,ernes kun er steget med
24 Kr. 77 Øre pr. Aar.
Hvis man forudsatte, at Lokomotivførerne
i Aarenes �øb havde fulgt den her omtalte
Gennemsnitsstigning, vil man komme til det
Resultat, at Lokomotivførernes Slutløn vilde
være bleven ansat til ca. 3350 Kr. i 1908.
Vi skal i Overnnsstemmelse med det i for
rige Afsnit fremsatte tillade os l'}.t foreslaa,
·at Lokomotivføren1es Begyndelsesløn fastsæt
tes saaleides, at der med Forfremmelse fra
Lolwmotivfyrbøder til Lokomotivfører ogsaa
er forbundet en Lønstigning.
Da Forfremmelse til Lokomotivfører finder
Sted v,ed 40-Aars · Alderen, vil Lokomotivfø
rerne forinden højeste Løn naas med tre
3-aarige tAlderstillæg være ca. 50 Aar.
Vi tillader os at henstille, at højeste Løn
naas ,paa ti Aar, for at saa mange Lokomo
tivmænd· �om muligt kan naa højeste Pen
sionslønsats.

Uniformering.
Man t, illader sig at henlede den ærede Kom
missions Opmærksomhed paa, at Lokomotiv
mændene i Modsætning til det Personale, de
sidestiUes !med, ikke er 'Ilorme1�et µied fuld
Beklædning.
Man kan vel uden Overdrivelse sige, at Ar
bejdet tpaa Lokomotivet hører med til de Be
stillinger, hvor Forbruget af Arbejdstøj er
størst. Eftersynsarbejdet saavel som Arbejdet
under Kørse• l•en paa den snævre Fyrplads bi
drager til, at Klæderne hurtig ødelægges. ,
Arbejdet )paa den aabne FY,rplads med dets
stadig skiftende T•emperatur tvi�g:er iPersona
let rtil for at undgaa Sygdom at være godt·
1;
forsy1I1et
med varmt Tøj, og som Følge heraf
og paa Grund af, at Klæderne hurtig ødelæg
ges, •er Udgifterne hertil uforholdsmæssig
,
·.
store.
Der udleveres Personalet '1 Hue hvert Aar
og 1 Kappe hverrt tredie Aar. Endvidere til
Lokomotivførerne 1 Kittel hvert Aar (første
Gang :antagelig April 1918) samt til Lokomo
tivfyrbøderne et Sæt Overtrækstøj- hvert Aar.
· Organisationen skal derfor i Forbindelse
med det i forudgaaende
" I
Afsnit anførte. tillade
sig 1at henl,ede Opmærksomheden paa dette
Forhold, idet man gaar ud fra, at deUe kan
have !nog,en Indflydelse paa Lønansæ.ttelsein.

Hovedbestyrelsen.
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,,Etats-Kuren".
"Etats){uren" · vil ved bevilget
Statstilskud
være i Stand til i 1918 at huse to Hold Patien
ter, det første fra 28. · April til 15. · Jm1i, og det
andet fra 18. Au,ftust til 5. Oktøber. Hv(}rt Hold
vil kunne · optage indtil 16 mandlige . og kvindelige
'{jene'stemænd af Civiletaterne.
"Etats-Kuren· behandler Tjenestemænd, der ]ider af
funktionelle Nerv;esygdomme (alm. Nervøsitet) uden
dybereliggende kronisk Sygdomsaarsag, og som ikke 1
kræver Speciallæ,gebehandling, Sengeleje eller fordrer
stræng Diæt.
Deltagelsen i Kuren er bindende for 7 Uger, med
mindre Kurens Læger maatte fordre Afbrydelse grun
det paa Sygdomsforfald hos Deltageren eller anden
uforudselig tvingende Grund maatte .tale derfor.
Delta,gerne er forpligtede• til at følge Kurem Plan.
KurmidI,erne er ralioneH, lettere Snedk,eri efter den
danske Sk•olesløjds Principper o,g tilrettelagt for
Øjeme�et samt 'viss,e hygiejniske fr.urøvelser, hoved
sageli-g Fri1uftsøve1ser i som tager Sigte .paa A.ande
dræt og iMuslmlatur m. 111. Sløjdei1 og KurøvelserJJe.
ledes af Statens Sløjdinspektør, bis.taaet af en sær
Ug uddannet I{urlærer.
De tilvirkede Genstande" er Deltagerens Ejendom.
Til "EtatsrlKuren" er kny.ttet Læger, som daglig
giver Konsultation og tilser Deltagerne.
Kuropholdet er gratis. Deltagerne betaler selv Hen
og Hjemrejse samt for Transport ;af Rejsegods til og
fra Kobæk.
Delta,geme 6kal selv medbi:ing� personlige Brugs
genstande, saasom Toiletge11stahde, Bordservietter med
- Ring, Haandklæder, Lagener Hovedpude med Betræk,
Dyner_ og Tæpper. Da i<u,:stedet ligger umiddelbar}
, ved •,Kysten,· bør sensible Kurdelta,gere indr_ytte sig
clerp,1a med Hensyn til Garderobe og Sengetøj. -� Gode Senge med Kædebund og Underbredsel fore
findes.
Det apbef.ales Deltagerne at medbringe et ældre
Sæt Tøj til da g, li-g Brng, et _ælct;te, men godt Sæt
vandtæt Fodtøj til Bru,g under Kur.gangen o. 1. og
endelig passende Overtøj lil Regnvejr (Regnfrakke).
Ernæringskort til Kurperiode1i maa medbringes af
hver Deltager.
'Mødedagen l'or det første Kurophold er den 28.
April cl. A., KJ.' 12,30 Em. i Skelskør ved Banegaar
den, hvor Vo,gn forefindes.. Af Hensyn til Kurens
Arbejdsplan er Mødetiden
o b 1 i.ga t o ri s k.
•
Til samtidig Indsendelse· med den til Etaten af
Ansøgeren ad tjenstlig Vej direkte indgivne Ansø.g
ni_ng om Deltagelse i Kuren lrnri Blanketter til Læge
attest af Ansøgerne f.aa:s ved. direkte Henvendelse til
Regnskabschef C. V. V. Muncl<, Adolph Steens
. Alle 9,
1. Sal, Kjøbenhavn V.
\

jaco� Andersen,
Vicepostinspektør.

M. Buch,

Oolisbestyrer,

Bonnevie,

ca.ud. polit.
l(gl. Pakhusforvalt•r

Munck,

Regnskabschef i Telegrafvæsenet.

Delegeretmødet.
Kredsgener alforsamlingerne og de1 aarlige
De leger etmøde -afholdes 24. og 25. Apr i l i
F: o r s a m 1 in gsbyg nin g e :n,
Østergade
Aarhus.
. L o ko m o t i v p e s o n a 1 e t s
H j æ 1 p ef on ds . Generalforsamling afholdes 24. April
K l.6 Em.pr.i Fors amlilngsbyg'n ingen,
Ø s ter g a d e, Aarhus.

r

25 A�rs Jubilæum.-

V. Harmon.
Den 1. April fejrede Lokomotivfører V. Harmon
25 Aarsdagen for sin Ansættelse som Lokomotivmand.
Jubilaren paabegyndte sin Virksomhed i Banernes
Tjeneste 6. April 1891 i Værkstederne i Kjøbenhavn.
�fter knapt 2 Aars Forløb ansattes' han som Loko
�otivfyrb. samme Sted 1. April 1893, men flyttedes
den paafølgende Ma.aned til Skelskør, hvorfra han
forflyttedes ved Forfremmeisen til Fører _ 1. April
1900 til Nyborg, hvor han siden har været.
Jubilaren er nrnget �fholdt blandt Lokomotiv\næn
dene, er en god og velansel Kollega, som paa sin
Jubilæumsda.g modtog mange Beviser herpaa.
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Fra det daglige Liv.

fandt Sted pa,a Grund af den stærke Godstrafik. \'i
maa ,gaa ud fra, at den Anvendelse, der er Tale
om, '.er et klart Brud med Overenskomsten, t h i A nfør elsen i
ø r s e l s f o r d e l i n g c n a f, ·a t e 11
Depotarbejder da ,g lig kører o . s. v., k a ;1
under ingen Omstændigheder dækkes af en eneste
af de Hesteinmelser man da •e nedes om . - Den
stærke Trafik kan d~t heller ikke komme ind under.
og vi er af ,ien (Formening, at omtalte s 'k rivclsc
af l!l- 1- 15 maa være annu]eret igen. Det er kun
undtage 1 ses vis, at Depotarbejdere maa anvendes og absolut ikke til den almindelige daglige 'l'rafik. J.a, det ser ud, som om der er for lidt Lokomotivpersonale ; men det kan der vel raades Ilod paa.
Der er sikkert ~bejdsløse· l\faskinarbejdere nok, der
ønsker Beskæftiigelse. - Med Hensyn til Udstationering er Reglen., jo den, at der udstati~noces Loko1110tivførnre for Lokomotivførere og vi kan egentlig
ingen anden Grunid se til, at d'ette ikke sker i v:a mdrup, end at der spares ved at sende en Lokomotivfyrbøder. Hensigten med Anbringelse af pa,agæl. dende Fører i Ran,gerturen er vel den, at han skal
afløse paa Stræ kningen og erstattes med en I køredygtig Lok,o motivfyrbøder i Rangerj:uren.
Vi kan
ikke, med det Kendskab vi har til Forholdene, se,
saa længe - Rangermaskinespørgsmaalet ikke er )øst,
at der er særlig Grund til at rejse Spøi,gsmaalet
i den omskrevne Anledning.
R e d.

Hr. Redaktør!
Maa jeg 'becte om Plads for nogle Linier i Dansk
Lokori10tiv Tide.ude.
I ~n for 2. Distrikt ny Kørselsfordeling for Lokomotiv;er, gyldig fra 1. Marts 1918, henledes min, ..Opmærksomhed i,ærlig paa 8. Tur i Vamdrup idet en
Anmærkning nar følgende Ordiyd: Anm. '2 : 1 Depotarbej<ier kører daglig undtagen Tirsdag og Torsdag 4943 (S og H Fsp. 967) Vm.-Lk., Pass, 2946 Lk,
' - Vm ." Der maa vel være for lidt Lokomotiv.perso.nale, haar Depotarbejderne &aaledes skal køre i Tur ;
rigtignok har der været udkommanderet ,Lokomotivfyrbødere til at forrette Tjeneste i over 50 Dage,
men 'det er foruden den Tjeneste, Depotarbe,j derne
har forrettet.
Jeg maa dog oplyse, at :en Lokomotivføre·r har
været sy,g emeldt i længere Tid, og som saadan har
der været Afløsning for denne. Det er ikke en Lokomotivfører, der har været uds,e ndt til denne Afløsning, men . en Lokomotivfyrb~der; men der er i
R,angerturen . en Lokomotivfører,· som ,s aa forretter
Tjeneste i den sygemeldtes Tur, og R.angerturen besættes derefter af den udstationerede Lokon1,o tivfyrbøder.
-;_
Jeg mener nu det vilde være rigtigst, om en Lokomotivfører blev' udstationeret for at overtage den
sy,gemeldte Lokomotivførers Tjeneste idet d en Lokomotivfører, som kører i Rangerture;1, jo ikke gaar
Anciennitetsreglerne.
til Reserve og for . der at paatage si,g den Tjeneste, _,
der falder ,a f ved Permission o. l.
Vil De, Hr. Redaktør, være \Saa venli,g at svare
Hr. R ed akt ø r !
mig ,paa nogle Spør:gsmaa1, nemlig, .om min FormeJeg tillader mig at lægge Beslag paa in lille Plads
ning om Depotarbejdere ikke ma,a køre i fast Tur,, i Lokomotiv-Tidende -an,gaaende Anciennitets,reglehies
er rigtig, samt om det er Dem bekendt, om der finAnv,e ndelse overfor Medans~a tte, som har været holdt
des Lokomotivførere ved De danske Statsbaner, som
tilbage ved Forfremmelse til Lokomotivfører,' ved- en
Turbesættelse.
·
·
bliver , µdstatiorieret til Afløsning for \ saadanne ved
1
de forskellige Depoter her i Landet?
Vor ærede Hovedbestyrelse har bes.temt, -at Til.S aa er der ikke mere. Men muligvis kommer Unba,g eholdtes Ancievnitet skal regnes fra Ansættelsen
dertegnede ·igen med nogle Linier senere.
som Lokomotivfyrbøder.
Naar en Lokomotivfører skal anbringes i fast Tur,
Tak for Optagelsen.
saa er det en Tjeneste han tildeles efter sin AnA 11 es ;Andersens Ven .
ciennitet som Lokomotivfører og ikke efter hv:or mange
Aar han har været ansat som. Lokomotivfyrbøder.
Da man i sin Tid forhandlede med Direktøren ~m
Depotarbejdernes Anvendelse som LokomotivfyrbøDet ,Tilfælde I her s;igtes til - og den Slags er
dere. enedes man om føl,gende Hovedregel: at Ar- -der flere af for Tide'n - drejer sig om Pladser ·i
bejdsmænd kun maatte anvendes til saadan Tjefast Tur, .der er blevne retlige paa Grund af Toge
neste paa Søii,da ,ge_ ved Højtider og andre
indskrænkninger. Nu givies der altsaa her en LejligLej li ,g h e d ,e r, hvor der i forhotdsvis
korte
hed til at faa en Tilbageholdt anbmgt i fast Tur,
Tidsrum kræves et betydeligt større Lokomotivperselv om Vedkommende er 3-4 A\aryngre som Lokomotivfører;
sonale ~ud eners, og de maa kun anvendes ud fra
Kan dette kaldes Retfærdi,g hed?
saadanne Pepoter ved hvilke der er stationeret .Reservepersonale. tl. v. s. , Personale udenfor de faste
M3/1 kan _vel kalde det Udnyttelse af Konj'i:mktuTure. - I Henhold til en senere Skrivelse fra Direrne.
·
Naar den.n e ulykkelige Verdenskrig en Garig faar
~ektøren til Maskinbestyrerne af 19. J anuar 1915, WEnde, ·og Toggangen ' igen bliver normal, saa fa.ar
lades det mi dl er ti dig at se bort fra den sidste
Bestemmelse ang. Anvendelse af Remise,a rbejdere paa
Tilbageholdte jo Oprejsning, og for mig staar det,
D,e poter. hvor der intet Reservepersonale findes. Det
som .d et sker paa Ifollegaers Bekostning. ·
1
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Skulde man ikke have e t lille Fortrin , naar man
har passet s.in Tjenest e saalede s, at man bliver forfremme t efter sin Tur, fremfo r de, hvis Opførse l
har været saadan, at de bliver holdt tilbage ved
Forfrem melse.
Jeg ~ynes, det er saa. rimeligt, At hvis ·en Mand
forser sig, sa.a maa han fage Følgern e af Fors.e elsen.
Han !maa .v irkelig finde sig i, at hans Ancien/nitet
regnes fra det Tidspu nkt, da han blev forfrem met.
H.-B. henvise r til Ancien ni_tetsregt ernes Punkt . 3,
Stykke 3 jog Punkt 6. ,De nævnte omhan dler kun Forflyttels e pg Tilbage flytning, de kan forøvri gt ogsaa
trænge .til Revis~on m'ed . Hensyn hertil.
Der si,ges, at vi skal ikke yderlig ere s.traffe 'dem.
der har været holdt tilbage.
,
_
For Eksemp el: En Tilbage holdt er i fast Ranger tur, han holder den ældste ' Lokom otivfyr bøder i Iltogs-turen udeluk ket fra at komme i Ranger tur, den
ældste i G-0dsto gsturen fra at komme i I1togsYur, o. s. v.
hele Rækken ned. Hvem 1bliver saa straffet ?
Nej , lad ' dem bli~e paa den Plads, . de ved egef.
Skyld · er kømme n til at staa paa, · saa tror jeg, vi
komme r Retfæ rdighed en nærmes t.
Naar en Lokom otivfyr bøder s(il_ger om at blive holdt
tilbage ved Forfrem melse paa Grund af private Forhold, skal han saa ogsaa, ved en given Lejligh ed,
have sig Ancien nitet regnet fra hans Ansætt else som
Lokom otivfyr bøder.
Det ~kulde glæde mig, om Anci•e,nnitetsr-eg1erne kunde
· blive optage t til Behand ling paa det forestaa ende
Delege retmød e, der kan jo blive Lejligh ed til at høre
flere af D. · L. F.s Medlem mers Mening,
H.

Har den ærede Indsen der ikke haft det Fortrin
at blive forfrem met uden om den Tilbage holdte, og
har hru1s Tilbage holdels e ikke . bevirke t, at andre er
blevne forfrem met. . før Tiden? Vi mener dette, og·
dette betyde r økonom isk Gevinst . - Der kan ikke
blive Tale om, at dette, at en Medarts at faar sine
RetUgh eder igen, 'sker paa andres Bekostn ing. Der
sker kun det, at han placere s paa rette Sted, og
at Retfærd igheden sker Fyldest , kan vel aldrig blive
uretfær dig.
Synes den ærede Indsen der virkelig ,
· at en Tilbage holdt, der gør Tjenes te i en Rangertur.
derved komme r til ,at straffe andre? Vi IT\ener, ' at
han, naar han stadig ' kan , anvend es som Lokom o-,
tivfører paa .en Ranger maskin e, med det med Stillingen forbun dne Ansvar , ogsaa burde have været Fører, og at det er Tilbage holdte, der straffes . Vi arbejdeu lf pr Førere · paa Ranger maskin erne, ikke for
at besætte disse Pla dser med Lokom otivfyr bødere.
Det bliver et ,g anske å_ndet 1 Spørgs maal, naar en Ansat ønsker sig holdt tilbage. -'- Han giv:er frivillig
A.fkald paa .e n Del af sin Ancien nitet, og den kan
han ikke vinde tilbage ige11. Der vil paa Del~ger etmødet foreHgge Forslag til enkelte Ændnn :ger af Anciennite tsregler ne, hv:orved den øns\{.ede Lejligh er er
til Stede.
Red.
I.

Vælgermøder for Stat sog Kommunale . Tjen este m~n d
Kjøbenhavn og paa Frederiksberg
afholde s i

GRUN DTVIG $ HUS
Hotel "Danne virke", Studies træde 38
Tirsda,g den 9., Onsdag den 10, 1'ors<lag den 11.
April, KL 8 Aften.
..
De forskel lige Partier og de af idi ~se i Kjøben havn
Qg paa Frederi ksberg opstille de Kandid ater er
indbud t :
Tirsdag den 9. : ;,Det konserv ative Folkep arti" og
1"Det )Ily )Højre",
Onsdag dell: 10.: ,,Det radikal e Ve111stre",
Torsda g ld en ,11: • Det sociald emokra tiske Parti •.

Til disse Møde,r har hver Stats~ eller kommu n:il
Tj,enes temand , der tilhøre r en a f <le Fæ,Ues repræs,e ntatione n Wslutt ende Or,gani satione r Adgang.
Adgang skort kan efter 1. April mod Forevis ning
af Medlems:k,ort afhente s i Etatsfo reninge rnes Fælleskont or, Vesterb rogade 18, 2. Sal hele Dagen, Dansk
JernJ;>imeforbundis I fontor, Istedga de 30, St. (KL 10
-4), ' Komm unalt Ar-bejd erforbu nds Kontor , Co'lbjørnse nsgade q, 1. Sal (KL 6-8 Aften).
Gifte Tjenes temænd kan paa K·o rtet med.ta.ge deres
Hustru .
·Da hvert af Mødern e kun kan overvæ res af ca.
1000 Medlem mer, bedes man sikre sig ' Kort snarest ;
de enkelte iMe<;l.lemmer kan kun . fata Kort til et af
de nævnte Møde,r.
Efter KL 8 vil der, saafrem t Pladsen tillader det,
blive ' givet Adgan,g 1for Medlem mer uden Adgangskort mod Forevis ning af Medlem skort, til · deres
F,orening.
I første Halvde l af April vil der blive afholdt
AMTSMØDER FOR TJENE STEMÆ ND
' Odense,
i Slagels e, Nykøb,i ng F.,
Frederi cia, Aarhus ;
Aalborg , Esbjerg o.g til hvilke samtlig e de i de erspektiv e Amter opstille de Kandid ater vil blive indbudt.
,
'
Ledend e Mænd indenfo r Tjenest emands or:ga~is •a tionern e vil komme til Stede som Indlede re.
Angaae nde Tid og Sted for Mø dernes Afhold else
henvise s til senere Bekend tgørelse i de· 1okale Bla de.

Hjert~lig Tak.

Lokom otivføre rne paa Falster takkes hjerteli gst for
den for mig afholdt e ·s mukke Afsked sfest paa Gedser
Hotel, , og min bedste Tak bringes for den smukke
(Erindr ingsgav e. Ligeled es takkes Lokom otivme steren

72
fo r de •iO de og smukke Ønsker h an udtalte ved
Festen.

J ens P o g g e n se e,
pens. Lokomotiv før er.

.

HAFNIA
.

Til Med le1nslis ten .

Overgaaet fra D. S. og M. F. til D. L. P.
Aspirant V. A. Looft,
Frederi cia.
,,
J. V. Jensen,
Thisted .

Samlede Garantimi dler pr. l. Januar 1918

ca. 85 Mntion er Kroner.

Samlet forsikri~g sbestand pr. l. Jan . 19 I

ca. 300 Million er ·Kroner .
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Emanuel Møller & Co., Vinhandlere,

[I

B ro be rg r:J~

anføres, at vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydelig Omsætning .

r:Ji

16 Arn.a gertor v 16.

Hvid e og crem e Gard iner.

Absolut størs. te Lager og b3/1ligste ·salgsst ed .

Benyt Ma·:r,ts og April Md. tH Deres lpdkeb .
.
.
10

°/o

i

Tag mig med, na~r De køber.

i

.

@

Hattene pyntes gratis..@

Vi har nu fremlagt
vore Straahatte til Damer ~og Børn .. Billigste Priser
:~ paa Pladsen. Kun i" Partivarehand elen. Frederiksborggade 1 (lige overfor @
Rosenbor ggade.)
·@

~ao~ao~ao
~ao~ao~ao
aoMo~
...................
....~
. ... .... ao~ao~~
. ..... .

1fsl~r~rns ~Ko!Hj~l u~ i

Levera ndør til Varelo tteriet. ,

Rabatku pon.

Klir1gry 5æbespaaner.

Den mest økonomisk og let
teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. · Faa1 overalt.

Dam er!

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).

Telefoner 4518- 2897
Kvaliteten gør Udslaget.
Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund· for dette

Godt økonorriisk Nyt!

: 15, Absalon s gad e 15 , :

: bør va:_re Deres
: Lcvcrandor

:

1

FODTØJ :
.,

Forre tnin i'.:en gru ndl ag t 18_79.

:

~r-•-•••• • ~•~ • • ~ •• • •··• • . .

lil Mark og Have
samt daa•ke Btomatcrleg.
Hvor de ikke laas, bedes man forlange Jlluatr.
Katalog direkte Ira

A/S L, Dæhnfeldt, Odense,
(for Kbhvn., Kebnuigerg.

Beke ndtgø relse

til Dansk Lokomotivfor bunds Medlemmer.
Det meddeles de æ rede Medlemme r, at der e r
aabnet et lste Klasses Møbelmagasin , hvor de
erholder 10 pCt. forud en en yderst billig P ris
paa alle Møbler. , Ratebetaling kan ind rømmes .
Ærbødigst

Snedkerme ster A n t o n D a m,
2 En~havevel 2 (Hj. af Ve"terbrog. )

2:!->

Blomsterforretningen "C I a r a"

tobak.

(Carl Jørgensen )
Vesterbroga de 194.
Tlf.Vester 1357 y

anbefaler •sit store Udvalg i Blomster
saavel afskaarne som Potteplante r.
Kranse leveres til alle Priser
med friske Blomster. ·

Engelsk Sph,estue , smuk, lys Eg, k_omplet,
Komplet hvidlaker et Sovevære
• , • • • •
Moderne Eg. ' Splsestue . . . . . . .lse
. . ·. . . . . .
Komplet Eg. Herrevær else . . . . . . . . . . .

B,Je I ke 5 , (111 e,
St Q G
18
=
=c,,====
Vesterbrogade 98 a ', Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895

1500 Kroner
4150
250
3150

1

_

,
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Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion:
v. '
· Abonneme ntspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig, Tegnes paa alle Postkontore r i Skandinavien.
Anno_n_c e-Ekspedi tioneri { for Kjøbenhavn : C. Hanaen, Sommerstedgade 22•, Telefon Vester 4011.
f ot Provinsen : L Raamuuen , Hans Tausensgad e 14, Odense. Telefon 2288.
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