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h,ævedes del fra mange Sider" at DyrLids li 1læ�et for i Aar med et 5te Tillæg maatte lw
Atter i Aar forelaa der meget vigtige Sager tydelig /Over 800 Kr. Da Behandli�1gen af
. til Behandling. ja, den vigtigste af dem alle denne var tilendebragt paa Delegerelmødeda
forelaa ti I Behandling, nemlig Behandling af gen kom Spørg:smaalet om F astsættøl'Se af Løn\_
, skal kravene for. Organisatio'nens Hepræsentant i
Spørgsmaalet om de Lønkrav For:eni'ngen
fremsætte. Desuden fordaa atter i Aar For C. 0., Lokomotivfører �1. Mortensen, Esl/jerg,
slpg om Kontiil:igentf?rhøjeJse, Forslag om redegjorde i en længere Tale paa et Udvalgs
Oprettelse af en Kampfond og-Forslag til Ved flertals Vegne for del Resultat man var Ji:om
tægter for denne Fond og for Res,ervelfonden. mer til. Lokomotivfører H. K ann ind�og en
Brdvidere forelaa et Forslag om Udvidelse af M�ndretalsstilling og redegjorde for denne.
Hovedbestyrelsen. Desuden var der paa Dags- 1 ·Der paafulgte :rni en ljvltg Diskussion_ 'under
o,ndene1n V9lg af Formand, som i Aar. havde hvilken egentlig talt ku:11 fo Synspunkter gjor
særlig Interesse, foPdi vor mangeaarige For des gældeinde. Et Flertal af de Delegerede var
ni.and paa Grund af Alder trak sig tilbage. for at følge Flertalsindstillingen. Restdtat-2:t
Spørgsmaalet oin vore Lø:nkrav var sat paa af Forhandlingen blev da dette, at Flertalsind
Dagso)idenen for begge Kr1 edsies Generalfor stillingen vedtoges, men samtidig fik Hov,edbe.
samlinger og affødte begge Steder ,eu.� livlig og styrclsen frie Hænder til at ændre. Forslagc:L.
., Paa et Dagen saaled'es at det kom til at passe ind i det For
stærkt inter�sse1,et Diskussion.
i Forvejetn •afholdt Hovedbestyrelsesmøde var slag. som C. 0. Il til sin Tid skal indsende til ·
det qesluttet at foreslaa Kredse, ne at nedsætte Lønningskommissionen. Vi 'h ar ·den Tro, at ,
et Udvalg bestaaffilde af 3 M1edlemmer fra hver lykkes det at _genrnemføre del ,reeltagne For
K.r:eds samt 3 Medlemn;ier af Hovedbestyrel slag. Jkal det inok bringe Tilfredshed blandt
sen for at bearbejde d�t Miatieriale der forelaa Medlemmerne. Paa den anden Side er det·
og for at formuleæ vore Lønkr·av og frem�ætlc vedtagne., Forslag saaledes, at man med ,Sik
motiveret Forslag paa Delegeretmødet. Lo kerhed tør vemte, at det vil blive mødt med
komotivførerkredsens •B,ehandling af Beretnin Forstaaelse og at deJ, saglig begrunuert som
gen trak 'meget.længe ud 10g som Udgang paa det er. ikJu; kan afvises. Del er, som det o,gsaa
deJnne valgtes Medlemmer til ovennæv:nte Ud blev betonet, ikke et Forslag, der kan prange:,
valg. Lokomotivfyrbøderk,redsens Generalfor om, det eu.· et Mi'ndstekrav, som maa imøde
samling varede. ikke saa længe, mam naa'ede kommes. forsaavidt Hensigten med den forc·
der forholdsvis hurtig Enighed .pm dette staaende Revision er den, :;ll stiUe Tjeneste-,
Spørgsmaal.
mændene paa n o g e n l un d e samme Levefod
'Under Behan.dlingen af Beretnin,gen frt>ni- som Landets øvrige Borgere og·forsaayidl d�i.

· Fra Aarsmøderne.
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er Hensigten at skabe Ro om dette Spørgs for sidstnævnte kan under ingen Omstændig
maal.
heder .gøres færdige forinden Resultatet af
Vi tror som sagt, at Lokomotivmændene vil Urafstemningen foreligger. Det .af Hovedbemøde den Forstaaelse. som er nødvendig· til styrelsen fremsatte Forslag om Ucfvidelse af
Forslagets (Ki1avets)· Gennemførelse saavel i Hovednestyrelsen forkastedes. Der førtes en
Lønningskommissionen som i Rigsdagen og længere Diskussion om o.ette Forslag; men da
paa den anden S'ide tør Lokomotivmændene' det viste sig. at 'der ikke indenfor Hovedbesty
tage sig til l'ndtægt, at Buen ingenlunde er relsen var fuld Enighoo, om Forslaget, fandt
·spændt højt, men netop saaledes som deri skal · dette ikke den nødvetl!dige Støtte.
Kort efter dette Forslags Forkastelse skred
spænqes for at naa Maalet., Vi mener, at Lo
ma:n
til l/ alg af Formand. �Der var i Henhold
komotivmændene har Ære af den Beslutning
{il
forskellige
Fo
; rslag sket nogen I:orskydning
de tog paa Delegeretmødet, en Beslutning, som
i
Rækkefølgen
af Punkterne paa \Dagsorde
Lokomotivmændene da ogsaa alle _støtte1� af
al Kraft og agter at søge gennemført med de ne!Il.
Midler. der haves til Raadighed, ,pg vi ved,. · · Det viste sig -·�mart, at dette ikke ski1lde
at Hovedbestyrelsen energisk vil benytte disse. gaa saa glat, men Aarsagen hertil var den,
Fra de :norske Lokomotivmænds Lønkamp ved at det af mange Delegerede var ventet, 'at
vi. hvad <let ev:entuelt kan føre til, Qg vi læ,rte d.et føromtalte Forslag om Udvidelse af Ho
deraf eller høstede paany · den Erfaring, at vedbestyrelsen var bleven vedtaget, da dette
for a� den fornødne Vægt kan være bag Or ikke: skete opstod der to Kandidater til For
dene maa. Lokomotivmændene søge skaffet ma:ndsposte:n. Som beke11dt ønskede Lillie
Kapital til Veje, og derfor fremsattes der et ikke ·at (orblive i Stillingen som Kredsfor- ·
:ret radikalt Forslag om en K011tingentforhøj-. !11a:nd. hvorfor man indenfor Lokomotivfyr
else paa 100 pCt. for _at kunne imødegaa alle bøderkredsen besatte denne Post med L. RasSituationer. Vi vidste af Erfaring_ at Udskriv- _ mussen. Skanderborg.· Imidlertid havde man
. .µing af Ekstrakontingent møder m�gen Mod sikkert haabet indenfor denne Kreds. at ov,en
1
stand. ligesom ForanstaHninger af denne Art omtalte Uclvidelsesforslag var bleve:n vedtaget.
under visse Forhold kan komme bagefter. hvorved der havde været skabt Mulighed for
Der var derfor intet Valg, man - maatte skride at faa Lillie valgt ind i Hovedbestyrelsen.
til en Forhøjelse af Kontingentet og da eq Men så
, m sagt Forslaget forkastedes og der
saa stor Forhøje'lse, at det, blev mulig hurtigt ved opstod · Ønsket om at søge Lillie beva
. at faa samlet Kapital. Som bekendt foreslog t·et for Foreningsarbejdet, og der va1: da ingen ·
Hovedbestyrelsen denne Kontingentforhøjelse andei1 Mulighed herfor end genne@· For- .
· paa den Maade. at Forhøjelsen blev tilbage .mandsposten. Da derfor Formandsvalget korn.
betalt ,Medlemmet ved Afsked eller Afgang fra tli Behandling. fremsatte adskillige Delegerede,
'fjenesten. Imidlertid viste -det sigrat der deres Syn paa Sagen og ,saavel Mortensen som
!ffimlemsaa:ende var Enighed om, at Kontin Ullie blev straks foreslaaede. Derpaa· fulgte
gemtforhøjelsen skulde vi have, man var ·der nu en meget alvorlig Diskussion om dette Valg,
imod ikke enig om, hvorvidt Beløbet ,skulde fordi begge Kandidater i fuldt Maal var kva
tilbagebetales eller ikke. Til Slut vedtoges lificerede til Posten og havde Medlemmennes
Kontingentforhøjel�en, 9g det vedtoges, at den Tillid og fordi man inente, man ikke· havde
skulde træde i Kraft fra 1. Juli i Aar, men Raad til .at undvære nogen af disse dygtige
samtidig besluttedes det at sende ud til Uraf Organisationsniænd.i den kommende Tid. De1�
.• om Beløbet skulde tilbagebetales el blev blandt andet rettet Henvendelse til Mor
stemning
ler ikke. Dette vil nu ske i nærmeste Frem tensen. om han vilde vedblive som Kredsfor-,
tid. Tillige wil det komme til Urafstemning ma:nd. hvis han ikke valgtes til Formand.
Til dette Spørgsma.al svarede Morlen�en
om Renterne at Kapitalen ogsaa skal· forblive
" i Kampf9nden. De foreslaaede Vedtægter saa ubet-inge,t Ja. - Nu laa ,Landet saaledes. at
vel for Reservefonden som for Kampfonden' valg,tes Mortensen til Formand, st9d
, Lillie
skal vi ikke opholde os ved, men V,edtægterne helt udenfor · Led"Clsen, og vi tror, .at . dette
\
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har været ret afgørende for Valget; man har
rkke ønsket. at dette maatte ske.
Resultatet af disse Overvejelser blev da
ctuttc. at Lillie valgtes �ned 53 St., Mortense:n
fik 41 St.
Dermed har De_legeretmøclet for første Gang
valgt en Lokomotivfyrbøder til Foreningens
første Poste.
Vi tror. at det fra alle Sider erkendes, at
vor nye Formand er i Besiddelse af de Kva
lifikationer. de Egenskaber, som er nødven
dige til denne Posts Bestridelse, _og vi tror
og ved. rat han er sig bevidst, at den kom
mende Tid vil blive rig paa Arbejde for Gen
nemførelse af den Sag._ som ligger Medlem
.,
merne stærkt paa Sinde. nemlig Lønsagen.
Vi a1:i.tager. at Foreningens Medlemmer alle
er saa kultiverede. at Spørgsmaalet om -For
numdens t_ienstli,![e Stilling bliver af under
ordnet Betydning. Iøvrigt har Lillie været
Formand for Forretningsudvalget det sidste
Pal' Aar og derigennem haft Lej lighed til at
_ behandle Sager fra begge Kredse, men i Bevidsthedei1 om. at Lillie har Evnerne samles
rria:n om ham og enige støtter ham 1 saaledes at
han han staa fast og stærk, saa at de store
O_pgaver. der ligger for til Løsnin_g, ogsap. kan
faa den bedste Løsning.

I

det ,første Par Aar som et interesseret og me�
get virlrnomt Medlem og derefter som For
mand.
I August 1901 valgtes ha:n paa en ekstraordi
nær Generalforsamling og hver Gang han siden
har været paa Valg er han bleven genvalgt 1
aldeles enstemmig.
Mange er de Storme.._ der paa vore Aarsmø
dcr er gaaet hen over hans Hoved, men altid
har han forstaaet at bevare den Ro, der har
præget hele hans Virksomhed. og altid, naar
Stormen var forbi. var han den hyggelige og
elskværdige Kammerat som før.

•

Der var kun en af de va!gte Delegerede
udebleven, ellers var Forsamlingen fuldtallig.
Generaldirektøren havde atter i Aar med van
lig Forekommenhed imødekommet Organisa
tionens·. Henstilling om Tjenestefrihed til de
Delegerede. idet der var udgaaet Skrivelse til
Distri_kterne om i saa vid Udstrækning som
mulig_ al. give. de Delegerede Frihed. For
denne Imødekommenhed siger vi Tak.

Formandsskiftet.
Som andet Steds meddelt ønskede vor Or
ganisations mangeaarige Formand, Hr. Loko
motivfører Chr. Christensen, Esojergi, sig fri
taget for dette Hverv.
At skrive om Christensens Virksorrthed i
Organisationens Tj-eneste. er det samme som
et skrive dennes 'Historie. Christensen > har
fulgt Organisationen fra dens Begyndelse. . I

Chr. Christensen.
Straks ved C.s Tiltrædelse var der Vanske
ligheder. Der var da vedtaget nye Love, som
flere Steder mødte stærk Modstand, som dog
hurtig overvandtes. I 1905 begyndte Bevægel
se'I1 for en særskilt Forening for hver af de
to Kategorier. der medførte Dannelsen .af en
Lokomotivførerforening. I 1912 blev Forenin�
gen reorgnaiseret for at aahne Vejen for en·
Forstaaelse mellem Lokomotivmændene. Re-
organisationen efterfulgtes i 1915 af en Revisi
on. hvorefter Enighed opnaaedes mellem Lo
komotivførere og Lokomotivfyrbødere om at
samles indenfor D. L. F. Vor nu afgaaede
Formand har altid holdt paa. at de to Gru.p
per l)urde staa sammen, og det var kun Ønsket
om at se Lokomotivmændene i en!gt Samar
bejde. der overvandt hans Modstand ,mod at
gaa med til den ændrede Organisationsform.
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:--Ju da Chr:iste:nsen afgaar staar Lokomotiv
mændene enfge indenfor den samme Ramme,
saa bogstaveligt endog, at .1m
, n 10 Lokomotiv
førere staar udenfoi--, medens alle Lokomotiv
fyrbøderne - , hver og eh '_ er Medlemmer.
Vor _gamle Formand· irnn saaledes med Til
fred�l10d se tilbage paa sin Virksomhed. hrun
har naact at føre Organisationen frelst gennem
alle Storme og paa en klog og værdig Maacle
undgaact alle Skær, hvor vort Organisations
skib var udsat for Stranding.
Vi vi L da, i Forvisningen om, at blandt vore
,'yiedlemmer har C. kun Venner,, bringe Chri
stensen vor og alle Medlenuner. s varmeslc Tak
fo1· alle de mange Aars gode Arbejde og ønske
a\l: vi endnu i mange Aar maa se ham, sund
og rask - og som altid glad · - imellem os.

gik han til Stillingen som Kr�dsl'ormanJ.
Lillie er Medlem af Nordisk Lokomolivrnands
l·orbunds Sekretariat og Medlem al' Fælles
udvalget, hvis _Næstformand han er, og i -de
sidste Par Aar har hap 1v·�-crel Formand · for
D. L. F.s Forretningsudvalg.
Han har saalodes efterh.aanden fa,wl l'al i
alle de Trande. der styrer vort Foreningsskib.
og del er ikke uden Grund cliss,c 01· betroet
ham. thi han
: har altid cnru:gisk og fast., støttet
af en glimrende Hukommelse. a,rbcJdet pa,1
GcnncmJørelsen af cl� Sager, som lrnr ,,ære�.
Lagt i hans Hænder. 'Nu, da han, har· naaet
Fore:ningei1s l'ørstc Tillidsposl, og del kan med
Sandhed siges. at ha11 møder med alle For
uds�t11i11ger for at kunne udfylde Pladsen sa.:..1vel repræsentativt som i det daglige Arhejcle,
ønsker vi at møde ham 1--iwd el hjerteligt Vel
foomnwn, i Haab om, at det maa iykkcs ham
i Forbincldse med hans dygtige lVIedarbejder
stab al føre Foreningen frem. og nt bringe dem;
første og største Sag .:____ Lønn ingssag.en -c- lyk
keligt i Havn.'
Vi vil da slutte med Ønsket om, nt Med1.cmmernrn vil samles om-vor nye Fo1�numd i
Enighed.__ hjælpe ham og styrke ham, saaledes
al Arbejdet der l igger l'or kan blive ba�)rel
rrem i den rette Aand.
1

•

Tjenestemandsbevæge_lsen.
Rich. Lill'i.e.

Midler til Fremme af Samfølelsen mellem de
øvrige. Stænder ,og Tjenestell]ændene.

Vor nyvalgte Formand, Hr. Lokomotivfyrb.
Hich. Lillie. behøver egenti ig ingen Præsef11·ation,- han m· kendt af alle Lokomotivmænd
ved de dans�e Statsbaner.
Lillie begyndte sin Virksomhed. som Til
!idsm,rnd incleinfor Organisationen" som Kas
serer i ø'sterhro Afcleling, . Ved Delegeretmø
det' i Fredericia 1911 · valgtes haJ1 ind i Ho
·veclbeslyrelsen som Hepræsenlant for Loko
motivi'yi•bødern
· ·c. Straks øfter hans Indtræ
delse her begyndte A,rhejdel for en Samling
,1f Lokomotivmændene, og ved Reorganiserin
gen i 1912 valgtes han af Lokomotivfyrbøder
nes ,Hovedafdelingsg,eneralforsamliri.g
som
denne� Fornrnnd·., Ved Hevisi.ouen i' 1915 over:-.

-=---Vi slats- og kommunalt ansalte Funktionæ-'
rcr og Embedsmænd har alle væ1;et fælles om al'
gøre,de111 bitre Erfari:ng, at clen øvrige' Befolk- . ,
11ing sætter Skel mellem sig og os. id,eit de,
betn,1.glcs os som udelukkende For b r u gen·e,
ikke som Fr-cm bdngere af v:irkelig,eV.�e1·
dicr, som Snyltedyr paa S:1rnJun.dsleg1em0t,
som Modta g'ct·e af. de Skatte,r, vol'e 1m1id• delbart pmduccrende Meclhoi:grn·e b etaler i
deres Ansigts Sved. Del er utvivlsomt i første Hække netop donnc ganske fiejlagtige B-edøn�rnclse af vort Arbejdes Betydni:ng • for Sam
rundel. der Jiar aabnerl vo1·e �j:rw fo:i\. al vi
udgøl'JenS(tandog har mulig•gjort det_for vor
c:iancls r:on::gangsma·nd l Løhel nf J,-01:J.Ti<Ly;

I
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d�1mc Tjenestemandssammenslutningen af
1917. ,,Fællesrepræ�entationen for ot'fentlig an
satte Tjenestemænd i Daninarl�"- som i11denfor
sh�c Rækker tæller ca. ·G0,000 Tjenestemænd.
o,verordncdc:" og underordnede. Sølvsnore og
Guldsnore. gm1ske vist 'af højst fo1·skellige po
litislw -A'llskuelser. men e n i g e o m gernnøm
�-or nye Organisation at ville bibringe de øv
rige Stænder Forstaaels,en af. at del et· una
turligl �aaledes at sætte Skel mellem den øv
rige Befolkning og os. at vi er Producenter.
Frembringere af Samfundsværdier. lige· s.,.ia
vel som de andre Stænder.: at vi tj,eneslem:::end
uim0dsigeligt•da1rner et l1øjsl. nødvendigi Led
i hele Produktionsprocesse!l. at Lærerne frem-.
bringer kulturelle Værdier derved. at d·c'· ml
danner Menneskene og gør dem 11duelige_ til
Pmduccnter. at Trafikcns-Tjenestcniænd sør
ger for en Fremskyndelse af Produktionspro
cessen ved Fordeling af de bevægelige
Varer
•
osv.. e n i g e o m at vilde bibringe de øvrige
Stænder Forstaaelsen af_ at det vilde betyde
en Ulykke for vort Samfund. om Udøvcre af
.. saa vigtige . Led i Samfundsmaskineriet som
Jernbane- og Postvæsen, som Opdragelsen og
Udda:nnelsen af vore Børn, soi:n Opkrævning
af Told .og Skatter osv.. rekrutteredes af Sko
lernes daarligere begav,ede eller sløve eller
upaalidelige Elever. medens. den dygtigste Ar
bejdskraft gik til de frie Erhverv, e n i g e o m
at ville bibringe de øvrige Stænder Forstaa.
elsen af. at vi baade er nyttige Medborgiern
i -voh Samfund
og f ø 1 e r os som Sarn)'unds
:
arbejdere med de andrie Stænder, at• diet er
· en gensidig Forstaaelse. en· fuldt retfærdig
Værdsættelse af hinandens Arb�jdø. en Udlig�
ning ·af alle Befolkningsklassers Levevilkaar
der er vort Maal. Som !der er en dybt bundenoe.Samfølelse meUem aUe fåstansatte ind
byrdes. saaledes er del· pgsaa blandt det store
Fle:rtal af Tjenestemænd Forstaaelse af.· at vi
bør stræbe hein imod, at der bliver virkelig
Samfølelse meHem de øvrig1e Stærnier og Tje
nestemænd€ill1e. Den Kløft, der eir mellem dem
og os. er det vor A,gt at u d fy l d e, ikke at
grave bybeæ; Idet er saavist 'ikkie paa Forhaand
· K r i g mod de øvrige Stænder, vi viL ·
Tjenl3stemændene bør dog .gøæ sig klart.
at det ikke er tilstrækkeligt til Opnaae,Is,e af
denne vor Hensigt, at al den fors'kellige·uret,
(

1

der er øvet mod os, bliver alsidigt og dygtigt
belyst geamem vore. Fagblade og vore offent
lige Møder. at det ikke er tilstrækkelig:t, at vi
d ø m mer de a n d r e for den (Uret, man gør
os. men at vi gør klogest i at begynde med
at d ø m m e o s s e l v.
Vi bør gøi·e os klart. ·at yi ,s e 1 v opnn
dclig har skabt noget af den Uvilje, der find.es
imod os. og at ·end.nu den Dag i Dag adskillige
af Tjenestemændene bidrage· til at sætte Skel.
mellem de andre og os. Fra ældgammel Tid
findes der- blandt mange af vort Lands Bor
gere. dog i Særdeleshed blandt Landhefolk
ningen. en rodfæstet Mistillid til alt, hvad disse
Mennesker mest frygtede kom til dem gennem
nnifonnercdc Embedsmænd, gennem snæver
synede Personer. som ringeagtede B·orgere!l1
· og Bonden. og naar dc1mc Opfattelse er blevet
ycd at holde sig, efter at Statei1 er saa ganske
forvandlet, efter at dens Embedsmænd ikke
mere· blot er Ordenshaandhævere, Skatteop
krævere o. desl., men-- Medarbejdere indenfor
det producerende. arbejdende Samfund:, ,,Ar
bejC!l.erø" i lige saa høj Grad som Haa:ndværker
og Bonde, da er Statsfunktionærerne sølv ikke.
uden Skyld heri. Er dm ikke en Kendsg1er
ning. at den gamle utiltaleutle EmbedsaanclJ,
Ringeagten for den øvrige Del af det arbej
dende Folk gik i Arv til clen:ne nye Art af
Embeds- og Besti1lingsn1ænd? Haandep paa
Hjertet - findes der ikk,e end;nu blant vore
altfor man:ge Tjenestemænd rundt om i Lan
det Rester af den gamle taabelige Overtro, at
vi er m;. privilege:r,et Stand. blot fo1�di vi er
statsansatte og har Guldtresse om Kasketten.
Den Tone. Tjenestemændene :mv,ender over
for de Kunder. vi, sælger voæ Vare: r; tit� er
ikke altid saaledes, som en privat f:orret
ningsdrivende _vilde kræve af sine Funktioill
iæ�
li
rer. Tjeinestemændene vilde gøre klo.gt i al
befri sig helt for disse Levni'I1ger fra en læng,s,t
forsvunden Tid; thi saa længe. vi vedbliver at
,,ophøje os selv'', og (le andre som Følge deraf
vedbliver at "forned:rie- os", er det Tjien�temæ'ndeJne selv, �om m o dar b,efder v o r e
A g.i t a t o r e r s A r b e j d e f o r -al be d r e
v o r e Kaar.
Hvad yderligere hvere:n k 1e l t Tjenestemand·
kan gøre for ·at lette vore Agitatorer der,es
Arbejde for at bibringe cle. n øvrige· Befolkning
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Forstaaclscn af. al ogsaa vi I er Fre11J
bringere af Væi,dier. Medarbejdere indenfor
vort Samfund. er at d y g ti g g øre s i g t il s i t,
Ar be j d e. Vi maa udføre vor Gerning saa�
ledes. at vi tiltvingei· os Respekt blandt Befol){�
ningen. Atter her maa hver renkelt Tjellleste
mal1d begynde pied at d ømmes i g s ,elv, mred
daglig at spørge sig selv, om han har været
sig sit Ansvar bevidst, om man hW' for�taaet:.
hvad 1det betyder for det Samfund, hvpri man
er Medborge'.l"e, at man udføærr sit specielle
Arbejde saa godt som over�ovedet muligt.
dette
maa til.
om v,ore Repræsentan,ter med
.
.
I
det bedste Udbytte skal ku:p.ne aiibejde for at
bibringe BefolkningelJl den :r,ette Forstaaelse af
viort Arbejdes Betydning og af, hvilke Løn
ninger man bør give os derfor.
J Tilslutning til d� enkelte' Tj,ernestemænds
A1·bcjde for at dygtiggøre sig se
· lv, maa da hver
enkelt Etats Organisation arbejde fo1� en stedse
mere vidtgaaelJlde Sp,ecialise, rin.g af Fagea.1e. f.
Eks for eln stedse forøget U dskillclse af Post. ekspeditionerne fra ..Jiern
. ba:nestation�rne eller
af Telegr�fstationer fra Postkontorerne. Kun
et Fag ka.n de:n overkomme, der stiUer de stør�
ste Krav til sig selv; der for:staar•, hvaq. han
skyider,Publikum. Nore Fag er saamænd til·strækkelig alsidige en'dda. Statens forret�
12ingsdrivende Institutionei· maa lære af de pri
vate F:oretagender, hvorl,edes Kundeir bør be- ·
tjenes og kan gøre Fordr ing ]:>aa at blive
betjente. Og Iwer ,enkelt Organisation bør i.
særdeleshed arb\:}j'de for Indfør1els1e af Refor..:
mer til Fremme ::if K ap p ,e 1 y s t ,e;;n blandt
Tjcneslemændetne.
(Fortsættes).
--., -

Sikkerhedskommissionen:

Wains i\[askin- og Skibsbyggeri, Iv a r Kn u d s en,
Lokomotivfører I. I, N i1 s s e 11 og Ge11eralsekrrtær Fr.
V. Pe't e r s e11.
Senere rndtraadte Telegrafmester C. A. V. An d er
1
s en i Kommissionen, og ved Tngeniør Bruuns- Dud
, i11dtraadte Direkt ør Flor.
l)a Kommi_ssionens FormaJ1d, GehejmekoriferPns
raacl H ,a g e_m a n 11 afg
, ik ved Døden - paa et Tids
punkt da Arbejdet allerede var vidt fren1iskredet overdrog Ministeri.et t il Generalsekretæ 11 Fr. V. P e
t e r s en som formand at lede Kommissi:onens_ . lil
bagestaaende Arbejder.
Som Sekretær har fungeret Ekspeditionssekretær i
Trafikministerie' t K n u cl G r e g e r s e 11 samt davæ,
renpe Inge11iørassistent F a 1 c k, der ved,_ sin Udnæv
_
nels� til Baneingeniør maatte fratræde, /Og Kommis
sionen har· derefter som faglig Bistand lmYt tel til
sig d'Hrr. Kontorchef E s 1n a r c.,h, Trafikinspektør
.J u e 1 -. H a n s e n, Assistent A. · L. 0 h m e y e r og Ea-.
11eingeniør S c h me d e s.
Ved Kommissoriet blev det af /Ministeriel stillet Kom
missionen som Opgave at prøve "Hensigt, s_ mæssighe- ·
den af de fqranstaltnin,ger, som ;er ti�ufne ved Stats
banerne til Opretholdelse af Sikkerhede11_ -- henm
der cte i sa�l Henseende gælcle11de Forskrjfter og disses
Gennemførelse, bestaaencle tekniske Anlæg og Indret
ninger, dis.ses Be,tjening samt ,.Benyttelsen af Ma
teriellet". og dereft er "afgive Betænkning og luds.til�
Kommi·ssi
ling angaaende· de ommeldte_ Forhold""".
onen har derefter betragt et det som sin Opgave at
foretage en Gennemgang af de forskellige .Grene inden-. .
for Statsbanevfrksomheden . med
' 'Henblik 'P{la, hvor
vi_dt de be1>taaencle Tilstande paa Banerne kan siges
at byd� det rejsende Pttblikum fornøden Sikke-rhed, ·
og saal�cles åt man hvor Forbedringer i1f de be
staaE.nde Forhold m�atte anses for o,pnaae:lige, ikke
har 'indskrænk(;it ,sig til._ at henle_de Olj>mærksomheden·
herpaa, me,n tillige har hen-peget p1ta Foranstaltnln
ge1\ si,gtende til ,at tiLvejebfinge .. den forøgede Sikkerhed 'som efter Koni.1nissionens' Skøn maatte anses
for' �nsk�iig, og ·;gjort. Indstilling i saa H�nse�nde.
Forholdene vedrørende . Sejladsen med Statsbaner
nes Færge.J.'. og Skibe har dog , ikke været inddragne
under Kommission�ns Unde,rsøgelsfr, cla disse Forhold
.
' er bestemte ved den almindelige. Lovgiv11ing.
Indenfor Komm�ssionen har der været nedsat. for-' ,
skellige Ud,,alig, hvodil B e,hap.dlingen af 1 �isse Grup, ·
per af ensartede _Spørgsmaal ,har været hen�1ist.
Disse Uclvalg_.har været:.
Udvalget ang�aende _de b a n e t.e k 9- i s k e A nJ � g:
Distriktschef Hi o r t - Lo r e nze n (Formand), Ma
skiningenior D ? r I:> h og : Overbanemester H e Il Il in g_

Den· efter Bramminge-l}[ykken {1eEfiatte' 'Kommis
SiQll ang�ae1ide · Sikkerhedsforholde1ie ved Stalsb:Jiierne har nu afgivet sin Betæn�ming.
Til Formand for denne Konuni�sion, SOhl blev ned.
sal den 15. Oktober 1913, ,:algt� Ministeriet Gehej1m:·
konfere1Jsraa<l 'G. A. Ha .ge ni a n n og til Medlemmer
af Kommissionen d'Hrr. Slalsbimeaudifor A.n_der-.
s e n, Formanden for ·Stærkstrømskornmissioneu, tid- __
ligern Belysningsingeniør ved Statsbanerne, · .I. B.. .
B r li ·u n, Maskiningeniør DO r p h, Sigi_1alinspekt�r i,:'i.
V er,
Jjjrektør H e l p e r, Overbaucme5.ter lI e nn i11g sei1· Distriktschef ·Hioi-f Lo'rcnze
· n S{:ttionsforsta�ider 1 b se n, Dirckto'r }or Hun;n�i;t�i· � ·

'
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l'dvalget angaaende. S i.g n a l- og S i·kr i11gi-.an
la:g,._ T e l e.gral'-: o g. J:el e-fo n an
- l æ,g: Signalin
spektør E 1 V· er. (Formand),: Ingenilør I. B .. B r uun,
Telegrafmester A. 11 �ler Se Jl og Lokomotivf,orer 1' i S'
•
·
·
·
s e 11... 0
L'dviiJget• angaa.ende Ma.ler iel•let; dets1' Beny t le ise og B et j e.n in -g: Ma�kiningtcniør D or p h
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(Fonnand), Direktør Iv a r K n u d s e.n og Lokomo
tivfører N i s s �n.
. Udvalget angaaende T o g t j e n e s t e n o g S i k k e r
h e d s t j en e s t e n , p a a S t a t i o n e r n e: Direktør
H e 1 p e r (Formand), Auditør A n d e r s e n og Sta
tionsforstander I b s e n.
Endelig har der været nedsat et Redaktionsudvafg
med den Opgave at sammenarbejde d� forskellige
Udvalgsbetænkninger og behandle de Spørgsmaal, der
angik Personalet som Helhed, navnlig Personalets
Uddannelse og Instruktion, Kravet til Personalets
Ædruelighed og Spørgsm.aa1et om Tjenestetidens Læng
de. Dette Udvaig har best,aaet af Generalsekretær
Fr. V. P e t e r s e n (Formand) Auditør A n d e r s e n
og Direktør F l o or samt Fo:.rnændene for de 'fire·
ovennæV11 te Udvalg:. Maskiningeniør Do r p h, Signal
. inspektør E 1 ve r, Direktør H e 1 p e r og Distriktschef H i o r t L o r e n z e n.
Betænkninge:i;i er et stort· og omfangsrigt Værk (275
Sider samt 203 Sider Bifag) og bærer Præg, af den
faglig� Indsigt, Kommissionens Medlemmer raader
over.
Kommissio1ien gør Rede for, i en sikker og rolig
Form, hv fd Hensynet til det rejsende Publikums Sik
kerhed kræver udover det- der allerede er gjort i
. saa Hens,eende.
Vi skal i en Række Artikler i følgende Numre af
Bladet gengive en Del . af Betænkningen, som har
Interesse tior. Lokomotivmændene.

]

Sikkerheden paa Banerne.

I sin Betænkning gør Kommissionen først Hede
for, hvorledes Antallet af Ulykkestilfælde i Forhold
til Færdselen paa Banerne stiller sig i Sammenligning
med de tilsvarende Tal ved en R!'ekk(i andre .Jern
baneomraader. Sammenligningen omfatter' foruden
, Statsbanerne 11 andre Driftsomraader, nemlig de
danske og svenske. Privatbaner, Statsbanerne i Norge.
Sverige, Prøjsen, Sachsen, Bayern , Wf1rttemberg , Ba
den og Nederlandene samt d-et. hollandske .Jernbaneselskab.
I Perioden 1904-05-1913-14, som omfatter Bram
mingeulykkeu, var Antallet af r e j s e n d e, som for
ulykkede, 0,35 pr. 100 i\fill. Personkilometer, hvilk�t
er Qmtrent- som i Preussen (0,33) og væsentligt under
Middeltallet for de øvrige betragtede Baner (0, 49)" i
blandt hvilke Statsbanerne· i saa Henseende indtager
den 5. Plads, og ·vore Baner maa saaledes antages
med Hensyn til de rejsendes Sikkerhed at indtage
en ganske gunstig Stilling..
For J e. r n b a n e p e r s o,n-a1 e t s Vedkommende er
Antallet af forulykkede O,74 pr. 1 Mill. Togkilometer
eller 0,23 pr. 10 �Hil. <v,ognkilometer omtrent svarende
til Middeltallene (0,69 henholdsvis' 0,2'.!), og i begge
Forhold staar Statsbanerne paa 'den 6.. Plads. I Fpr
hold til Vognbevægelsen· har Tallet ar dræbte i
hvert af de 3 sidste Tiaar været henholdsvis O 29
,, '
0,41 og 0,23 og k{e. haardt saaredes, Antal• henholdsvis
0, 9'.!, 1,16 og· 0;49; saa der synes her" i det sidste,
.

Tiaar at være foregaaet en· Forandling til det
bedre.
Med Hensyn til d e t s a m l e d e A n t al Ulyk kes
t i 1 f æ 1 d e med _dødelig Udgang er Forholdet der
imod mindre gunstigt. , Disse Tal, som foruden re.i
sende og Jernoanepersonale omfatter de l'renunede
Personer, som forulykker ved uagtsomt eller
forsæt-.
1
lig at færdes paa Banen, er · 1,89 pr;: 1 Mill. Tog
kilometer og 0,59 pr. •10 Mill. Vognakselkilometer,
hvilke Tal vel ikk� afviger :særl1g meget . fra Mid
deltallene· for de øvrige Baner (henholdsvis 1,53 og
0,52), men Statsbanerne kommer dog alligevel helt
ned paa 9;-11. P1ads i Rækken; det antages, at
Tallene paavirkes noget ugunstigt derved, at for
Statsbanernes Vedkommende er medregnet Selvmor
dere, hvilket de fleste andre Baner ikk� gør.
Det absohJtte· Antal af forulykkede i Periodell
1903-04-1913-14 ge1memsnitlig pr. Aar opgøres saa
ledes:
Haardt
Døde
saarede
6,5··
Rejsende
2,7
9,7
.Jernbanepersonale
20,8
12,8
5,1
. Fremmede Personer
32,4
!alt 25,2
.Kommissionen har endvidere foreta.get en Genllem
gang af Auditørsag.er,ne fra 1906 til 1913, og den der
over· byggede Oversigt over Arten af de· forskellige
:sager, som har foreligget, har været benyttet som
Vejledning mider Koinmissionens Arbejde. De en
kelte Grupper af Uheld - her sk:tl kun nævnes, at
Fortegnelsen ,omfatter 14 Tilfælde, i hvilke der er
kørt ind paa Spor, der · var besat af andet Tog,
medens · 13 Tilfæ1de handler om Kørs�l fo1;bi Stop,
signal paa Stationss�g�aler-, deraf 4 Tilfæld� i usligt
bart Vejr.

Personalets Uddannelse.
For Lokomotivpersonalet foreslaas oprettet .særlige
Kursus med afsluttende Prøve· saavel for Lokomo
tivfyrbødere so'm for Lokomotivførere, forinden Ud
nævnelsen i disse Stillinger finder Sted. Kommis
sionen omtaler i denne Forbindelse den i 1902 ind
førte men atter ophævede LokomotivførerpryJve, som
blandt andet omfattede Eksamination i praktisk Fær
dighed, Kendskab til Lokomotivernes Konstruktion,
Behandling af Uheld samt Kendskab til de gældende
Reglementer og. ·anfører,, at der ;ikke dengang blev ydet
Personalet nogen Vejledning paa Kursus, og, at Per
sonalet derfor var. henvist til ved Selvstudium at
tilegne si-g den fordrede
teoretiske Viden gennem
•
,,Lærebog i Maskinvæsen".
Den for Opnaaelsen af Stillingen som Lokomotiv
fører eventuelt fastsatte Prøve burde - mener Kom
• ,gøres obligatorisk for Opnaael
missionen - mulig
sen af Ie,dende- Stillinger indenfor Maskiutjenesten:
og for de unge Ingeniørers Vedkommende anses det
ror ønskeligt at faa indført en mere systematisk Ud
dannelse, navnl� i den praktiske Værksteds- og Lo-
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komotivtjeneste, særlig Sikkerhedstjent::ste og Togt,je
neste
Ko�unissionen har endvidere gjort si,g bel,endt 1�1ed
den Kundskabsmasse, der kræves erhvervet for Be
staaelsen ,af de forskellige for Personalet j Trafik
tjenesten foreskrevne Prøver og ud.taler herom, a-t
den praktiske og teoretiske l lddanne!se, so111 Perso
nalet skal gennemg:aa forinden de forskellige Tje
nestekateg,orier, maa Være en Bonge, n f, or el veluddannet Personale. 1
1\Ie�I Hensyn ti1 Pe r s o. n a 1 e t s I n s t r ti k L i o n
gennem. Ordrer 10g Heglementer udtaler Kommissio
nen, at en hensigtsmæssig Instruktion ar· Person alet
er særdeles vigtig f-or Driftssikkerhede11.
Kommissionen . tager ikke Stilting til ro.rmenie fm·
Ordrer og Instruktioner m. v., 'men udtaler om et
af Jernbaneforeningen inds(!.ndl forslag,. at del paa
flere Punkter 11,aa kunne danne Grundlaget for en
RevisLon' at: Ordrerne, ide� man dog betvivler, at en
saa vidtgaaende Deling· s•om den foreslaaede vil være
praktisk. Kun ant'øres det s•om ønskeligt, a L /E11dringer til Heglem'enterne altid udgives· som Tillæg, al
man ved mere gennemgribende Ændringer foretager:
,Oll_ltryk af hele Al'snit samt .,al Optrykning og Sam
ni_endragnl.ng af Ordrer og Bestemmelser med nyere
tilkomne �oi:egaar til bestemte ·
• Terminer med fan
Aars Mellemrum.
Til Brug, for Lokomotivpersonalet foreslaas· dC'r
l10s :ud�rbejdet en særlig Form for Tjenestekørepla-.
ner, l1vorved der kan gives Lokomotivføreren et ·_sam
let Overblik over under hvilke .Forhold hvert enkelt·
Tog skal fremføres, idet man formener, at Tjeneste
køreplanen som den nu ,er giver Lokomotivfø1'ere11
for fa'.l o'ply.sn'inger og · h�nviser· ham til at · søge
Oply.iminger andetsteds om Forhold, som mere 11rak
tisk kunde anføres ved de · enkelte Tog.
I første Række anser Kommiss.ionen <let. for øn
skeligt at alle fakultative Tog og di,yppi.gt løbend�
Assist;r;cetog optages i den foran fo1;eslaaede Køre
plan.
.
Ud "1or .de enkelte Tog bør der Ider1·10s ang1 ves:. dell'
planniæssige Køretid mellem Stationerne, mindsfe til
ladte Køretid .mellem Stationerne, Indkørselshastig
hed, til Vigespor' Ophold paa Stationerne, den maksimale Togstørrelse, den gældende Bremseprocent for
Toget, Sporbenyttelsen paa; Station-erne.
Som indheftet Tillæg bør endvidere .optages:
Tiderne og Stederne �or· fl_eservehold, Tiderne og
Stederne for Rangering med .Tog�okomotiver, T19gene.s .
Ventetidt;r, Togenes. Formering.
· TiJ.lige anses det for ønskeligt, at Togtiderne tryk
kes med tydeligere Tal, hvilket har Betydning (OF
·
Lokomotivføreren under Kørslen.
, .
I-Ivadf iøvrigt angaar Fo
, rmen for iden efter Kom
missionens Formening ønskeli,ge særlige Køreplan· for
Lokomotivpersonal�t anbefales, at den i Sverig-e og
Tyskland anvendte Form tages som M
. ønster. I disse
l�nde :optager hvert Tog en. Side . i g1-anen, . hvilket·
for Lokomotivpers:onalet. er . at· foretræ*lq�· !'ør den
ved Sta-tsbanernc benyUede Tjenestekøreplan, som . i

.,
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en ret. sammentrængt F·o•rm omfatter talrige To.g paa
samme Køreplansside, hvilket vanskeliggr>r K;,repb
nens Bru.rr under Kørslen.
Paa (.i'ru11d af den' Retydning, som ma.11 tiJl:-e6gcr
Lokomotivperso
. nalets S y n s s tyr ke, Fa r v es a 11 s
og S t rtck n i n,gs k e:nd s k a b, anfører Kommissio
nen herom· nogle særlige Be1rn;erkninger, ar hvilke vi
�k.al citere følgende:
Lokomotivpersonalet der har den kncvede Svns
st;rk� anvendes til al Togkørsel uden ,Hensyn, til_
om f�ld, Synsstyrke eller kun tilladt minimlil Syns-'
styrke er til Stede. Kommissionen vilde finde clet
,·imeligt, om rnan' henviste· de ,l\ldre Lokorn!otivl'ø
rer,\ som ikke længe�-e uden Brug af• l{1·iHer · h,w
tils�rækkeli•g Synsstyrke, til Korse) paa Sidel:>aperne.
I øvrigt er man ikke sikker paa, at Lo•ko('liolivper-.
sonaJet behandles ganske retfærdigt ved den oven
nævnte Synsp-røve, thi man kan h.ave en udma.•rket
Synsevne paa store .-\!'stande· w:len af kun,ne Læse
fornævnte Tavle sikkert paa kort -.-\l'sta11d. En Syns
prøve i Marken burde derfor mulig i Tvivlstilfælde
være afgørende; n1en delte Sp.ørgsmaal 111m1 forment
lig· forinden Bestemmelse kan træffes, underkastes
et 1ægevid_ e11skabelicgt ,'$køn.
ror Togg, angens Sikkerhed er det af stor Betydning,
at Lokomotivfører�n er kendt med den Strækniillg,,
h,an skal befare, og de lokale Forhold paa Statio
nerne, og navnlig er det af Vigtighed, at han e.� for
trolig med, hvor ,de Si,gnaJer staar, som . har 'Eec
tydning for Togene.
' For at sikre ,si-g, at Lokomolivpers,onalet har fo1'1iødent Strækni:ngskend�kab, følger man ved Statsba- ·
nerne den Regel, at e_n Lokomotivfører, som skal
fremføre Tog over en Strækning, paa hvilken han
ikke er kendt, kører nogle Ture over denne Stnok
ning som tredje Mand paa et Lokomotiv for ved.
Selvsyn og gennem . Vejledning af strækningskendt
Person-.ale at lære Forholdene at kende. Dette er en
l�ævdvundet Praksiis,1 s<;>m man betragter som belryg
ge: nde, men der er ikke herom udstedt særlig Forskrift.
I øvrigt vilde &ommissionen anse . !det, . for · hein
sigtsmæssigt ,at fastslaa den Regel, at -Lokomotivfø�e
.r�m, hvis det undtagelsesvis maa p-aalæ,gges )l,am at
f0.re Tog· over• en -Strækning, han ikke kend.er, ·skal
'anmelde 'dette for den riæ
. rmeste foresf.tte, [som. i sa-a
, THfælde s�aJ . dmge Omsorg for, at 'der medgives
:Lokomotivføreren en strækningskendt Ledsa
, ger.
Kommi�sionen vil derhos- henlede Opmærksomheden
paa
: ,, at det ved Lokorp.otivdepo,terne i. visse Dele af
Landet kan være vanskeligt til enhver Tid at l).ave
strækpingskendt Lokomotivpersona le til Raadighed,
fordi . Persona.let hyppigt forflyttes.. Man. . føl_,ger
ganske vist den Rege\11,� (t �n Lokomotivfører eller L<>
komotivfyrbøder skalI gøre Tjeneste paa eet• Sted i
1 Aå.r, inden han kan blive forflytte.t, men selv med
denne Begrænsni:ng foregaar der talrige Forflyttelser
fra :<>g til visse Stationer, som. er mindre _yndede
Opholdssteder, og· som Personalet derfor gerne søger
bort· fra: .. Aarsa-gerne he11til er: forskellige: Stedets
,'
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Lønningssats, Familieforhold, �k olet'orhoJd, Klima;
Stedets relative ,Dyrhed o.. s. v., Grui1de_, der vel kan
moti vere en vis Hensyntagen fra Adminislr.Uionens
· Side. Ikke heller ka.n man vel se bort fra, .. at Forr1yttelse efter Ansøgning bi�r være LokomotLvp�rs onalet til ladt lig1:s orn alle andre Tjeneslemæ.nd:·
Ko1Jmissionen har undersøgt, i hvilke11 Udst: rækning
f orrtyttelsrne foregaar, og fundet, at i Aarenc 1900·
-01 til 1904-05 forflyttedes aarligt efter Ansøgning
11 1 ·pCt. al' L okom otivførerne og 19,2 pCt, al' L ok,:imbti;t'yrbøderne; u Femaaret HllO-U til 1914-15 vm·
. og 1 3, 9 p(;L i
Furl'lyllclsernes Antal henholdsvis 11,8
ror Lokomotivførenies Vedkommende har -der sa,ale<les været en mindre: Stigning, for Lokomotivfyrbødernes en Yæsentlig l\edgang. Det er klart, at en aarlig 0111sk:il'tni�-ig uf ol'\1t,rent 121JCI, af Lokbmotivf.orer1!e,
'.
væs.enllig fm og til et beg1 ænsel Antal Lokomotiv- qd.ep oler, til Stadjghed lilforer dis-se' 'nyudnævnte, uken
te Førere hvilket paa Steder. hv orfra flere Strækninger udg�1ai; medfører Kn;phed paa slnckn:ingskendt Pers onale og dette Forhold f orværres betydeli.gt, uaar der �e<l lejl'i,ghecls.vis stedfindende, s,ædig
lalrigc F. orfremmelser al' Lukomot'ivJ'yrbødere t. il Lukorn o li\'l'1;>rere jværksættes saa mange Forl'Jyttelser,
al enkelte Depoter i for høj · li-rad bl o ttes f or stræ!,nillgskendt Personale.. Eksempelvis er i 1914-15 udn æv.nt 10 0 nye L ok o motivførere, hvilket, afl'øclte 97
F orflyttelser af 11yud.nævnte Lokomotivførere, f ordelt
med ·2s ·til en' enkelt Kreds og 1{eraf 14 til et enkelt
Dep ot ....
Da LokumoliYforernes \'aretagelse ar Tjen.esten i
sin Helhed i,, saa v,{sentlig ·Grnd er afhængig al'
l�ndskab til Strækningen . og Togene. vil Kommissio- , ·
nen an bef'alc, at der. i' SikkerhedeJis Interesse. vises ..
et vist \laadehold i Forflyttelsen af netop deune· Kias:
se af Tjenestemænd hv. orhos en s.taclig Skiften ar
l'ers onai'c ved viss� Depoter bør sog.eg.es imø'degaaet Yed d�rtil egnede \lidler." ·

.-

25 Aars Jubilæum,
Den .1 ..- Maj, fejrede Lokomotivførerne .J. C. C.'. hri
stensen, Aarhus H., A. F. Clemen se!)., J(jøbenhavn Ø .. ,·
E. A. C. Hansen, Ribe, P. F. Knudsen, Nyborg, P .
V. Mortensen, Viborg, A. B. Pedersen, Slagelse,. I. C.
Petersen, Aarhus , H.; og T. P. Pedersen, Kjøbenlrn,:n
G., 25 Aarsdagen for deres Ansættelse s om 1Loko11101 tvmænrl.
J ·e n s C h ri s le 11 sen, .\ar h ns 1-l., hører til (lf

Lokomotivmæn,J. der altid husker at 01øde, n-aar
Organisationen· kalder. Jubilaren; som gennem Aarern.
h�r vundet sine Medansaltes Agtelse, vil vi derfor sige
en Tak, der sikkert vil finde Tilslutning fra alle,
nvorfor ,;.i ønsker ham al Held og Lykke nu: og i
Fremtiden. -- A. F. C Je m e n s e n, k:)sterbro, er kendt
af alle de · Jernbanemænd, han k ommer i Berøria1g
med, som ·et bravt og godt Menneske, der 111. e d godt
Humør altid forstaar at styrke Kolleger, naar d�r .er
Modgang_
Jubilaren .følger sin 01,ganisalion ·med
udelt Interesse. Clemensen arbejdede før si_ n Ansættelse ved Banerne i l'[ere Aar i Tyskland.
Enoch Ha n s e n, Ri b e, har vundet ,sig all-e sine
Medansattes Agtelse og har kun Venner overalt, hv or
han har været. Til Ribe søg.te .Jubilaren p,aa Gi'tmd
at· sit' mindre stærke Helbred. E. Hansen er e� godt
Medlem af Organisati- onen og en !brav og flink Kamm:erat.. - P. F. K n: u d s e n, ,Ny bo r-g, hører med ti\
de mere kendte Ansjg:ter indenfor Organisationeii, i
hvilken han tidligere indto:g en ret fremskudt Plads.
I de senere Aar har ,hans Arbejde· i Byr.a'actet, i Lig11ingskommissionen og s om Formand f or teknisk Udvalg f on1den hans øvrige Tillidshverv la,gt saa stærk
Beslag paa hans Tid, at han er ·k ommen- til at høre
til de stille indenfor Organisationen. Jub�l,aren er et
-·dprroget Arbejdsmenneske og afholdt af alle ;·an
kommer i Berøring med og ha1' spredt Glans over
sin S tand. Kolleger og Med-ansatte vil benYtte .Jubilæumsdagen til at hædre h_am ·,paa hans Festda:g.
P. V. M o r t e ns e n, V i b o r g, er et godt og tro
. .1"t M.edlem af sin Organisation. K olleger i Vibort
tinder derfor Anledning til paa Jubilæumsdagen at
bringe .Jubilaren vor bedst e Lykønskning. - 1. C h_r.
p e t e r s·e n, .A a r h u s H., hører til cle L okomotiv•
n;iæn-d, Aarene glider sporløst henover trods hans
:\.n:,,varsfulde- Gerning, og hertil bidrager i 1'01:ste,
r�
J1 a11 s' ald•r1b0
· sv
1'·gtT.,,11de Hu1nør• Jub,1··1,are11 l1·11·
'
C\ ække
'
vui1 det sig ma1-ige Venner blandt sine Medansatt e og
disse vil sikkert vise haiu Opmærks'.omhed paa .Ju
bilæumsdagen som den trofaste Organisationsfælle,
· han sta(.lig har været: - 1, P, P e d e r s e n, K j ø b e n
h a vn G., er godt kendt af sine Kolleger og Meda11satte for sit brede og joviale Gemy t, altid et Smil
paa An�itet og altid .. en passende v:itt)i15hed til
Bedste for hans Omgivelser. · Jubilaren vil sikkert
· paa Jubil.æumsdagen møde megen Opmærksomhed fra
Kolleger og Venner.
Vi bringer omstaaende Billeder af ,Jubilarerne, s om
• alle er .gode og trofast e Medlemmer al' D. L. F., og
vi benyfter J\#lled.ningen til at ønske dem alle h,ier
. telig til Lykke paa Mærkedagen.
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ForhanØlingerne paa Lokomotivfyrbøderkredsens
· Generalforsamling i ~Aarhus 24. April 1918.

.

'

I •

K r e d s f o rma n d e n bød Velkommen og ledsagede dette med nogle Ord om Situationen.

Man gik derefter over til Da�sordenen.
P un k t 1. P r ø v e l s e · a f M Jl n d a t e r n e.
Et Udvalg blev nedsat' bestai!endc
af ,Erik s en
.
. '
'G b., og H v i i d, A r.
Mødt var 4 3 af 45 Delegerede. i\Iandater-n". god
kendtes.

P ll r.. k t 2.

\' a 1 g a f M ø d e t s T i 11 i d s, '.m -æ n d.

K re d s f ,o r m a n d e n aahnede Generalforsamlin
ge� �ed at byde de Delegerede Velkommen og min
dedes med- nogle Ord de i Aarets_ 1tøh afdøde Kolleger.
Forsamlingen, sluttede si,g hertil ved a t rejse sig.
P un k t 1; Prøvelse lj:f Mandaterne. F o r m a n
d en oplæste Navnene pa.a de 45 Delegedere. 1. nr
fraværende.
Til Prøvelse ar Mandaterne valgtes Conrad, Viborc,
og Chris�ensen, Es.

Pun k t 2. Valg af Mødets Tillidsmænd. Til Diri
Til Dirigent valgtes A x e 1 M a d s e n, Gb.
genter yalgtes Hans�, Fa, og Endersen, Ge., til Sekre.
'fil Sekretær valgtes . S. P. K j æ.r.
tærer L. C. Christensen, Gb:, og G. Nielsen, Ki., Oi til
Til Juste1ingsmand valgtes A ug. A n d e r s e n, Ar.
Justeringsmænd
'Sørensen
og Bille, Ar.
,
, I
Dagsordenen -g o d'k e n d t e s derefter med den
Pun k t 3. . Beretning om l(redsens Virksomhed.
Ændring, at Punkt 3, deltes i a · og b ng at Løn- . Fonmanden forelagde_ Beretningen og oplyste,· at man
spør-gs1naalet behandledes under Punkt 3 b.
paa den ekstraordinære Kredsgeneralforsamling havde
'
godkendt Ekstrakonti1igentet og at alle M'edlemmer
P n n k t 3 a. B e r e t n i n g o m K e d s e n s V i r kloyalt havde bøjet sig for denne Af,gørelse. · Omtalte
s , o m h e d.
.
,
den Taktik, der blev"vedtagel paa det ekstraordinære
F o r m ,a n d e n gennemgik i en udførlig Tale de
Delegeretmøde.
Omtalte,· at Lokomotivfyrbødernes
vigtLgste Sager, der var behandlede i det forlø.bne
U ddannelse er et af de Spørgsmaal, som Kredsbe
Aar. ' ·,
styrelsen nu mener er sin Løsning nær �g meddelte,
Efter en meget lang Diskussion g
- odkendte s Beat der siden sidste Generalforsamling er forfremmet
1retninger_
ca. 100 Lokomotivfyrbødere.
Pun k t 3 b. Løn spø r g sma a l e t.
Efter nogen Diskussion godkendtes Beretnin,gen.
, F' o rm a n d e n redegjorde for Stillingen og fore
P u n k t 4. K r e d s k a s s e r e r e n fremlagde Regn
slog tilslut Forsamlin
_ gen at vælge et Udv3lg paa
skabet for 1917, der , god.kendtes.
3 Medlemmer til, sammen med. 3 Medlemmer af Lo
Pun k t 5. I�redskassereren forelagde Budgetforslag
komotivfyrbøderkredsen og 3 Medleri1mer af Hovedbe
for · 1918. Efter en Diskussion vedtoges Budgetfor
styrelsen, til Delegeretmødet at fremsæte .-Forslag
slaget.
i denne Sag.
Det v e d to g·e s at forhøje Kredsformandens og
. Efter en længere Diskussion v e d t o g es det at
Kredskassererens Kontorholdsg:odtgøre}se til i5? Kr.
nedsætte et Udvalg.
Hertil valgtes S t r a n d, A. r., L a r s e n; V m. ; og
Punkt 6. Lokomotivfyrbød�rnes. Lønkrav. ·K r e ds
0. L a r s e n, E s.
r o r m a n d e n redegjor<;le i korte Træk for Ograni
sationens Arbejde. i Lønsagen, _hen pegede paa, at H. B.
Pun k t 4. Re g n s k a b e t f o r 191 7.
, ikke endnu havde fremsaJ. vore. Lønkrav; idet man
K r e <I s k a s s e r e r e n fremlagde Regnska_J;,e.t..
havde ment, det var mes:t formaalstjenli-gt, at de
Dette g o d k e n d t e s.'
Delegerede ved en Diskussion om Spø1'1gsmaalet
frem
•
kom med Fors.lag, som H. B. saa kunde arbejde
Pun k t 5. B ud -g e t_ f o r 1 9 1 8.
videre paa, Efter en længere Debat blev der nedsat
K r e d !Ika s s e r e r e n forelagde Budgettet.
'et
Udvalg paa 3 Lokfyrb.,. der, suppleret mdd 3 Loko
·Dette ve d t o g e s.
motivførere og 3 H. B.· Medlemmer, skulde udarbejde
P unkt 6. Va l,g af B e s t y r e l s e.
Forslag tH Delegeretmødet.
C. A. Li 11 eJ un d genval,gtes. H v i i d, Ar., nv· Pun k t 7. Forslag om Kontingentforhøjelse fra Sla
valgtes.
gelse, Afd. F o r s 1 a g e t b 1 e v f o r k a s t e t.

'

r

.

P t: n k t 7.. V a i g a f Re v i s o r o g Re v i s� r' u p p_ l e ant.
· C. M. H øj e r, Gb., v a l g tes.

.,.

P u n k t · 8.

Y. e d t o g e s.

Pun k t 9. Forslag til Lovændring fra Hjælpefonden.
Forslaget' blev taget tilbage.
P un k t 1 0. Valg af Kredsformand. Til _K r e d s
. a)J.derboI;g. •, Flere
valgtes L. Rasmussen, Sk

r ør m and
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Talere havde Ordet for at bringe den af',gaaede Kreds
formand, Lokomolivl'yrbødernes Tak for det store
Arbejde, han i de 6 Aar, han har været Kredsfor
mand, ha
, r udført.
Pu n k t 11. Va1g afBestyre1se. Valgt belvKuhn, Kb.
P u n k t 1'2. Valg af Revisor og HevisorsuppJeant: V_
Johansen f'S Eshøj, Aarhus.
·
·
·
. Generalforsamlingen sluttede med et Leve for Organisationen og den ny Kredsformand.
P. A. J
--,---

Resume

af Forhandlingerne paa Oelegeretm�det
i Aarhus 25. Aprll 1918.

P1,nkl W. ·Valg af Formand og Valg af He ta:51or.
Til Formand v a I g t e s Lokfyrb. H i c h. L i I I i ·:·.
· Hed'aktøreh g e n_v a 1 g t e s med AkkJamdtio,1. _
Pi.1nkt i li. Forslag om Konlinge11t1;orl10,jelsr.
Vedtægter for Heserve- og Kampl'ond.
Konti11gentforhøjelse vedtoges og tr::cder i. l(r:i r1
I.' Juli d. A.
Det udsendes til Urafstemning om Forlfajels.e n sk:1J
tilbagebetales JV[edlemmerne e]ler _l'orbl i\'e. i Kamp
fonden.'
Punkt 12
Forslag l'ra .Vibp�g Lokfyrb. Al'cl. om
Kontingentforhøjelse b o r t I' a I d t.
Punkt 13. Forslag til Ændring al' Anciennitetsreg
lerne he n vi s t e s til H. B.
Punkt 14. Forslag til Ændring al' Tjenestetidsr,2g
leme h e II v ist e s til H. B.
Punkt 15 Forslag 0111 Uniform fra Str. Lokf. Afd.
og Ab., Lokfyrb. · Afd. h e n vis t e 's til H. H,
Punkt' 16. Forslag om Hon.orar til Depotforstan
dere ved de Depoter, h".'or. der er stationerret T:og
maskiner henvistes til H. B.
Punkt 17. Fofslag om Tje1�esteholiger henvistes til
,
H. B.
Punkt 18. Forslag fra Gb. Lok!'. Al'd. til Lovænd1'illg
toges tilbage ,og sættes •Jaa Dagsordenen for næsle
Aars· Delegeretmøde.
·
' 1
Forslag fra Gb. Lokfyrh. Afd. til Lonen<lri(,g toges
tilbage_
Punkt- 19. Eventuelt Valg ar Sekretær og Hoved
kasserer udgik ·ar Da,gsordenen.

F o r m a n d e n bød Velkommeu.
Punkt 1
Mandaterne betragtedes som_ prøve_ t paa
forega�ende Da,gs Generalforsamlinger.
Punkt 2. Til Dirigenter valgtes Lokf. Axel .:\I a d
s en, Gb., og Lokfyrb. H a n s. ,e· n, Fa.
Til Sekretærer valgtes S. P. K j ,æ r, Ar., og Lokl'h.
·
H a n s e n, Fa.
·
Til Justeringsmænd va1�tes Lokf. Cl11:. 'Højer, Gh.
og Lokfyrb. _ Frode Nielsen, Gb. •
Punkt 3. F'o r m a n d e n· aflagde Beretning:en om
Org. Virksomhed. .. L i 11 i e aflagde Ber�tning fra,
Fælleslldva
, iget, M o r ten s e n fra C. 0 ., L: · R a s
m u s s e n fra Fællesrepræsentationen og C. A
Li 11 e l u n d fra Laanefoæningen.
Efter en længere Diskussion godkendtes Beretningen.
Punkt 3 a. Lønspørgsmaalet.
Folketingsvalget.
Det nedsatte Udvalg aflagde Beretning.
UdvaI,get havde delt sig i et Flertal, repræsenteret
Resultatet af Folketihgsvalgel er jo for}ængst be
ved M. l'vI o r t e n s e n, og et Mindretal, repræseuteret
kendt.
Vi ønsker dog at henlede Oirn1ærksorpheden
ved H. K a n n,
paa;
.
a
t
Rich. Lillie - vor Organisations Formand
Herom førtes en meget lang Diskussion, der re
- opnaaede at blive første Suppleant p,aa den radi
sultered� i, at FI,ertan�ts Forslag vedtoges. Iøvrigt
,
kale Liste i Kjøbenhavn. Det var et over al For
fik H. B. frie ·Hænder til det vide·re Arbejde i denne
v
ventning fint Resultat og vi glæder os o, er
, dette,
Sag.
fordi vi ha�ber 'at vi -inden Længe skal se vor For
.Punkt 4. Org;anisatio\1ens Hegnskab 1917.
mand tage Plads i Tinget, hv,or han t1orhaabentli,g
Rtignskabet godkendtes.
· kan bidra.ge kraftigt til Bedring af Lokomotivmæn-·
,:.
·. .
Punkt �- Organisationens Budget 1918.
denes Kaar.
V e d t ,o g e s.' ,:
Punkt 6. Beretning om Bladets Virksomhed og
. Regnskab 1917.
, Hjertelig Tak.
Efter 'nogen Diskussion g o d k. e' n d t e s Beretnillg
Gennem
disse
Linier beder jeg alle under Maskin
og Regnskab og det paa Regnskabet opførte Under
afdelingen
i
/Fredericia
modtage min hjerteligste Tak
skud bevilgedes.
for al udvist Deltagelse saavel under, min Hus.tr'us
Punkt 7. Bladets Budget HJ18.
lange Sygdom som ved hendes Død.
V e d tog e s.
Min hjerteligste Tak til Persmialet ved Maskintje
Punkt 8. Forslag om lfldmelde1se i de s,amvirkende
nesten for den store Pengegave, som har gj:ort mig
· Fagforbund.
Byrden lettere. · Tillige en Tak til Hr. 1:okomolfr
Disse henvistes til Un,dersøge}se af H. B.
mester Eriksen for al udvist Imødekommenhed.
Punkt 9. Forslag om Udvidelse af H. B.
C. 0. H a n s e n'.,
1• 1
Forslaget fo r k as t e d es.
Loko,motivfyrb., Frededci_a.
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Bladets Expedition
· .
,Medlemmernes Opmærksomhed henl,edcs
paa. at Bopælsfo1�andringer a1 t i cl s k a 1 . an
m ·e :l d es d ir e k t e t i I P o s t v æ sen e t, til
det Posthus geinnem hvilket Medlemmet sidst
har modtaget Bladet.
Meddelelsen maa væ�e saa tydelig som mulig
og baade den fraflyttede og dien nye Adriesse
skal opgives.
Uregelmæssig Lev-ering eller Bladets fuld
stændige Udeblivelse maa ligel•edes anmeldes
til det P,osthus hvorfra Bladet modtages, hjæl
per. det ikke. da skal :Meddelelse herotn . til
stilles Ekspeditionen.
,
Jysk-fynske Statsbanepersona1es
' Bibliotek.
Det aarlige Eftersyn af 'Bøgerne !'inder Sl_ed i :\la.i
-Juni Maaned. Sidste Udlaan foregaar Lørclag den
4. Maj,, og alle udtaante Bøger maa være· tilbage
leverede senest Lørdag den 11. Maj. Biblioteket
·aabnes atter tor Udlaan Torsdag den 6: .Juni..

Sjælland-falsterske Statsbane
personales Bibliotek.
't>,a a ·den ordinære GenemHorsamling pe� 23..Marts
blev det fremlagte Regnskab godkendt. P,aa den
overordentlige Generalforsamling den 20. April blev
d'e fores]naede Ændringer i Vedtægterne vedtagne.
Herefter vil fremtidig de efter Tur fratrædende Be
styrelsesmedlemmer, Revis-orer og Suppleanter uden
videre blive · betragtede som genvalgte, naa;r de er
villige til at modtage Valg og der ikke fra Med
lem�ernes. Side er opstillet andre Kandidatlist.er.

Foreningen· af Pensionister,.
Foreningen af Pensionister ved Statsbanerne afhol
der Generalforsamling Søndagen den 12. Maj Hl18, Kl.
2, i Jernbaneforeningens Lokaler; Vesterbrogade 18,
1. Sal i Kjøbenhavn.
D'ag s o r d en:
1. Beretning i0m Virksomheden.
2. Regnskabets. Godkendelse.
3. Valg· af Fort)1and, 2 Beestyrelsesmedlemmer og
1 Revisor.
4. Forslag til Forandring ar Lovene angaaende :--Jed
sættelse ar Kontingent m. Jn .•.
5. Eventuelt.
B e s ty r e J s e n.

De kvindelige Jernbanefuriktionærer
England:
•r Stillinger der· tidli-gere udelukkende var for
behbldt Mænd ' beskæfti,ger de 'engelsk e ;lernbanesel
skaber nu !�;inder i tusindvis. Billetkontrollører.
Vej,ere, Portører, Maskinpudsere, Vog1ivaskere er for
største Delen Kvinder: paa 'de mindre Stationer e1
ogsaa Forstanderne Kvinder. I Betragt.ning .af del
·storl' Antal Funktionærer, del ,her clrejede sig om.
blev Jernbanetjenestemændenes Fagforening, National
J]nion of railway men, lrnrti,g interesseret i at ·regu
lere disse Kvinders Arbejdsvilkaar. Unionen æi1dredf
derfor sine Love, saaledes at åen Hgesom saa mange
andre engelske Fagforeninger nu. kan pptage K vin
der som Medlemmer. Da dette 'var sket; tog Unio
nen· fat paa en Regulering 'aJ' Kvindernes Lønsat
ser. Jernbaneselskaberne betalte nemlig gennem
gaaende deres kvindelige Funktionærer 3-4 !shilling�
mindre �m Ugen, end hvad tler ydedes Mænd i tilsva
rende Stillinger i det Selskaberne hævdede, a t Kvin
derne mangled� Foruddannelse i Stillingerne. ',
Forhandlingerne mellem et Fællesudvalg af Jern
baneledere og Fagforeningens Ledelse førte i Følgr
,,Engineering·
' ' til en Overenskomst, hvis Hovedpunk .
ter var følgende:
Jernbane.selskaberne garanterede at Kvinders An
vendelse i Stillinger, de ikke tidlJgere ha�de haf1
Adgang til, var en af Krigsforholdene _nødvendiggj.orl
Foranstaltning, der ikke i nogen Henseende kundr
ændre Selslmbets Løfte om Genansæ ttelse af Tje
nestemænd,
tier var under Fanerne. Endvideii"e ene
.
· des man om; at Kvinders Anvendelse i Stillinger, dE
ikke tidligere havde haft Adgang til, som en af Kri
gen nødvendiggjort Foranstaltning, ikke skulde fa,,
Betydning for den senere Afgørelse nf Spørgsmaa
let i sin Almindeli,ghed om Kvinders :Beskæftigels.e i
Baneseiskabernes Tjeneste. Saa 'længe Krigen varer
skal Kvinder, dei.: ·er rykkede op i nye Stillinger efte,
1. August 1914, betales med lien fulde, f.or Stillingen
normerede Minimumsløn. Denne Overenskomst slutte
des i August 1915. men i indeværende Sommer
stilled_e Fagforeningen. Krav til Jernbairnsels.kabernE
om, at Kvinderne yderli-gere skulde have en Krigs
bonus paa 5 sh. pr. Uge, hvad der betales til mand
lige Funktionærer, saa 'længe Kri-gen varer. Dett.e
Krav blev imidlertid af et af Jernbaneselskaberne
. forelagt the Commitee on Production, som nu har
afgjort Sagen derhen, at Kvinderne i Følge dei.1 oven
nævnte Overenskomst ikke har Krav paa nogen Krigs

,bonus,

1M
1::t kommende tysk Værft for Motorskibe.
Inden Krigen va;r man i Tyskland ret stærkt in
teresseret i Bygning. af Motorskibe .. Germaniaværftet i
Kiel, Blohm & Vosz i Hamburg, Weserværftet i Bre
men, Tecklenborg i Geestemtinde, Howaldt's Værker
i Kiel og forskellige andre havde Motorskibe under
Bygning �ed Krigens Udbrud.· Forholdene standsede
nu dette Byggeri, og saavel i Tyskland som i de
andre krigsførende Lande har man maattet lade denne
Sag ligge brak medens Danmark ved Burmeister &
Wain, Holland' og til· Dels ogsaa Norge og Sverige
har bygget og høstet Erfaringer med "Motorski)jene.
De tyske _Skibsværfter har rigelige .l}estillinger. paa
Dampere at .bygge efter �rigen pg det kan vel ven
tes, at de med den store Ef'.terspørgsel vil. holde
sig saa meget som tnuligt tillDampskibe, i hvis Byg- ·
ning _Værfterne har lang Erfaring, frernfq,r at eks
perimentere videre med Motorskibsbygning,
Det er derfor en interessa_n t :Begive�hed, at .Allge
meine Elel{tricitåtsgesellschaft i Hamburg, s_om det
meddeles i Prometheus med · Støtte fra i amburg
Amerika-Linien, paatænk�r at grunde et s tort Værft
for Bygning af Motors�ibe og Skibs-Dieselmotorer, et
Værft, der �ænkes sat i Drift allerede til næste Aar.
Hamburg-Amerika-Linien var jo det første 'tyske Re
deri, som erhvervede sig et større Motorskib,. idet ,det
køl:He dtit hos Burmeister & Wain byggede "Chri
stian X.",. hvorefter det lod Motors]ubene "Primus'
og "Secundus" bygge henholdsvis hos Bl-ohm&. Vosz -og
hos Weser Værftet.
Af Hamburg-Amerika-Liniens Deltagelse i Start
ningen af det nye Værft tør man vel se et Tegn paa
at de indhøstede Erfaringer med Mo torskibe ogsaa de1
har været gode, og at Selskabet agter at gaa oveJ
til i udstrakt Grad at anvende Motorskibe i dets over
søiske Fart hvortil · vel ogsaa Opdagelsen åf nye
Stenolieleje; i Sydamerika, Australien og A'.sien kan
være medvirkende .
Inden Krigen interesserede man sig jo i Tyskland
mest for Bygningen af Totaktsdieselmotorer, i Mod-
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sætning til Druiskernes og Hollændernes bretakts
motorer. Man lod til i Tyskland a t være ret tilfred�
med Førsøgene med Totaktsmot orer, og 'det er vel
muhgt, at man vil arbejde viidere paa dette Grund
�
�
�

Til Medlemslisten.

Lokomotivfører A. L. Holman, Brande, er e k s kl 't'rd e r e t af D. L. F.

�-··

P l a d s b y t n i n g efter· Ansøgning fra 15. -4. - l8. ·
Lokl'ørerne C. C. K. Bruhn, Langaa, og i\{. ,P. C.
Andersei1, Thisted.
Navn e f o r a n d r i n g fra 6.-4.-18.:
l,okfyrb. H. P. Hansen, Esbjerg, hedder Hans
Peder Klingsten.
Æ-nd.r e t S t a tio n er i ng fra 1.-4.-18.:
Nyudnævnt Lokfyrb. C. G. H. M. Sørensen stn
tioneres i Gjedser i Stedet for - som først bestemt i Struer.

Bytning.
I.

•

En Lokomotivfyrbøder i Skanderborg ønsker sna.
rest Bytning med en Kollega i e.t ·:mindre Depot pa.-1
Sjælkmd.
· L. A. A n d e r s e n, Skanderborg.
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Samlet f orsikringsb~stand pr. 1. Jan. 1918_

ca. 300 Millioner~ Kroner.

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere,

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).

,,

Kvalltetea cør Udalacet,

Telefoner 4518-2897

Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af leverand•r vil d'Hrr. H•bmamd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretnings{oj:bindelse med os. Som Grund for dette
atanf•res, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning.
Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet, ØOO Kroner
Komplet hvidlakeret Soveværelse ,,, , , , 4ØO Moderne Eg,Splae■tue.., . , ,... , ...., aøo .·Komplet Eg,Herreværelse ... ·,., ..... aøo

·"
..

I
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Godt økonomisk Nyt!
Klingry 5æbespaaner.

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

==----------Blomsterforretningen ,;C la r, a"

(Carl .Jergenaen)
Veaterbroitade 19-4,
Tlf.Vester 13•7 y
anbefaler sit store Udvalg i Blomster
saavel afskaar11e som Potteplanter.
Kranåe lever•• til alle Prlaer
med frlake �lomater,

Sjel kes -ti I le 18

St.

o. G.
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