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Lønningsloven. 

Lønningsloven fot,eligger nu færdig fra·Rigs
dagen, og det kunde · da have sin Betydning 
at se, hvorledes Lønningslove.ns Virkninger 
vil føles af L<Okom'otivmændene. 

Det gaar vistnok _Lokomotivmænderie som 
ntange andre:Tjenestemænd, at m'an ikke kan 

. sige,. -at der er udelt 'Tilfredshed med clet 
opnaaede Resultat, men at man • slaar sig til 
Taals med det der er. naaet, og dette, er dog 
af en saadan Beskaffenhed, at man dog maa 
betænke sig to Gange, før man skrider. til 
Forkastelse af det foreliggende Re,sultat. 

Gokomotivmændene havde . vel i Alminde
lighed ventet en større Imødekommenhed end 
den, der er bleven os vi'st; men idet kan pa:a 
den ·anden Side heller ikke benægtes, at tiet 
opnaaede, i Sa:mmenlignin,g med hvad andre 
Tjenestemænd har naaet, er antageligt .. 

Det lykkedes ganske vist ikke at faa Løn-
. ningsloven præ,get af de Krav, der fremsattes

gennem Resolutionen p'aa det ekstraordinære,, 
. Delegeertmøde i Odense, men ved en i Tors
dags den 11. September stedfunden Forhand
ling i Generaldirektoratet om Uniform, vistes 
der Organisationen fra Generaldirektørens 
Side :al mulig P:or:staaelse overfor dette Ønske 
og der vil fra Genera1direktoratets Sid.e blive 
stillet Fiorslag til den kommende Finanslo,v . 
om fuld Uniformering af L'okomotivpersona-. 
let, og vi tmr .at vide, at 'Generaldirektøren i. 
denne Henseende handler i fuldkommen For
staaelse med MJnisteren for offentlige A'rbej-

, 
' 

der. Vi skai . ikke i Øjeblikk'et komme ind 
. paa Enkeltheder fra denne Forh'andling, men 
det fremsatte Krav ,er respekteret og im'øde
kommet p'aa en saadan l\foade, at man i 
denne 'Henseende· har Anledning' til at føle 

. . . ► . 

sig tilfreds. 
Vi nævner dette straks, fordi h;an i1ødven-' 

digvis, for· at �urdere de opnaaede Re1sul
tater, ogsaa bør' tage Uniformen eller: Beklæd
ningen med i Betragtning,. da denne·, · under 
de' vanskelige. Forho:ld vi for' Tiden gennem-

• ) l • lever, er af en: �aadan Værdi, at �en:ne bør
tages i Betrag1tning. 

. Del'. naaedes · altsaa ingen Borbe&iruger af 
L'ønningerne, O/!I Spø-rg,srnaalet om Godkendei
se eller F;orkastelse vil en af de hærm:este 
Dage bli�,e forelagt 

0
Mectlemmerne til Afstem

ning, 
En nærmere Redegørelse for Lønn.ing:slo"" 

vens Virkninger vil ledsage Stemmesedlen, 
og det bliver da Medlemmernes Sa� at oveir
veje, hvorvidt man skal vedtage Resultatet 
eller iikke . 

Vf e� meget godt bekendt med, at der fra 
visse KI'edses, Side arbejdes energisk for at 
stemme Resultatet ned; men vi· er alligevel 
,overbevist om', at det kun er en lille Kreds, 
der ganske• vist raaher, højt, m'en naar det· 
kom·mer til Stykket intet betyder for t(l.en · 
rolige. og forstandige -Lokomotivmand1 · der
f,orstaar , at vui:,der,e . det opnaaede, . og for
staar, :at der 0er ,gjort,, h'va,d .der kunde gøres,
og at det foreliggende Resultat derfor ogsaa 
bør godk-endes. 

,. 
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D.et sig:es højlydt, at Lokomotivmændene 
ogs·aa denne Ganig er: dis .lanceret, at a.ndr�
Tjenestemænd hal' opn.aaet at koim'me I,æn
·gere frem end Lokomrotivm�ndene.
' 

1V:i! en forbavset oy,er, at ·s1aadanne Paastande
kan fr;emsæ;ttes, men v.t er paa: den anden Side:
o ,verbeV'i.st om·, at der reageres k1�aifti:gi af <l�
Vok!omotivmænd, som med den nu vedtagne
·Vov, i H,aand selv kan kontrollere Vær<l�en af
den Stags. Paastande.

Thi deUe ,er: j,Oi S,a:gen, at Lbk,omoti.vmæn·
dene ;i: den Henseende ingen særlig Grund
ha11 til Klage, �ke· vist opnt:1aedes ikke ilt
det . 'm'an øns�ede, det gjorde fo'i- den Sags

· Skyld v,el tngeu Tjenesternæind, m'en L'okomo-
hV'm:æ,ndene · tog dog denn.e Gang et Skridt
h1io.d (),et tilsigtede MJaal, der V'at saa stort,
'l:tt det h'ar vakt Betænkel,igh'ed h9s andre
Tj.e.neste,m:amd,
I . 'Hvjsr Frorh:oldet er saadan, og vi ved, at
det er saaledes, ma.a det vække Bertrenk:elig
hed. hos de L:okomotivm:ænd, som �taan p•aa
SkiUevejen 10g V:akle1� mellem' GiQdk�ndels.e. og
Forkastelse Qg bling:_e dem til at tage en for
nuftjg 'HestemmeI:ae org, godkel).oe det forrelagte
Result,at. · · · . · 

\Mien son1 sa:gt, en af de fø.r;ste D.a:ge mod
tager Lokomotiv'm�ndene Stemmesedlen ocr

. ' ) e, 

det bliver d;a lagt i M:edlem·met'nes H:aan:d at
bestemrne, hva:d der videre sk,al foret�g�s,
og vt a.ntaigei�, at deri enkelte Llok0imoti,V'ma11;d
er, sig sit Ansv:ar bevidst og stemme·r i Følge
s!n' �ndre Ov,erbevisning og ikke lader sig
1'(1e eller paav,irke af noget ' andet.

Lønningsudva1gets Betænk

ning. 

Onsdagen å. 27. Au,gust afgav Folketingets 
Lønningsudvalg sin med almindelig S:pænding 
imødesete 'B,etæn:jming. Udv,al,get stilleØ� ialt 
395 'Ændri:ngsforslag, af hvil. ·ke kun. et kan 
siges :at vær:e af almjndeliig Iuteress,e, nemlig 
det, at Stedtillæget, der efter Lb�orslage,t vil 
V'æ�e at udbetale hvert Kvartal forud, udbe
tales liv,er Miaa,ned. forud i Rorbindelse m·ed 
L'ønnen. 

Af de Ændr,ingsforslag, der '.µar lnte;resse 

for: Lokomotivpersonalet,· skal vi nævne F:or
and1i.ngen af 12. Lø,nningisklasse, tier' formeres 
saaledes: 

1 2. L' Ø· n n i n  g s k 1 a s  s e: 
a) L;ønning, 300:0 K·r., stigende h'vert r3.1Aar m:e:d

309 Kr., jndtil 3600 Kr. Hertil henføres Lbc 

kom!ot,i,vfø�ere,
b) L:ønning, 2880 Kr.-\aarli,g, jstigende l1vert 3.

Aar: m:ed 330 Kr., jn<llil 3540 Kr. Her:til hen
fø1�es Han.ger, o ig Pakh'usm:estre af 1. Grad,

c) Lønning, 2800 Kr., !>tigende hvert 3. A'a,r
med 240 Kr., indtil 3360 Kr. Hertil h'en
før:e,s Togføtiere, Statiionsm:estre, Ranger- øg
�akh:Usmestrie af 2. Grad, !\Tognm1estr:e, Var
�T\emrestm, Brofogeder.
tf;il Pensionsbestemm'els,eme i Afsnit om

Overgan;gsbestemm:eJser indføres som nyt 
S\ykke 3: 

P,e 'rj,enestem:æ;nd ved Sta:tsbanetine, der
.ved Lk>v,erts Iktafttræiden er eller h'ar været 
,ansatte som Lokomotivførere L:okbm'otiv-

' 

fyrbødere eller Skibsfyrbødere, Togføre1re 
ener To,gbetjente

1 
bevarer den h'idtidi.ge Ret· 

tH ved P,ensipnsberegrtinjgen at faa: 11:vert. 
A:an - efter det fyldte 30. Aar � i h'.vilke 
de har: haft At1.sættels.e j diss:e S,tillinge,r, 
be1,egnet s:om: 11;6 Aar. · 
(Lønanciennitetsberegnilligien for t:okom:o-

tivfyrbøder:e.) . 
I Loveps § 545, Stykke 3, affattes saalede1s1: 

D.en Tid i hvilke de 'Under Statsbanerine
og Postvæsenet til 14., 15. øg 16. Lønnings
klasse h'.enfø1·te Tjenestemæ,nd fo,rud- for 
denes fa.ste Ansæ.tteis:e har g1ort' Tjen�1ste 
�om henholdsvis Lokorrrotivfyfibø:dera;sp,i
rant, Stationsarbejder eller Reservepostbud 
i 'mere en� et Aar, medregnes i Tjenes.teal
der,en. 
Vedrør,ende. Range1�godtgør·elsen er til Lo

vens§ 1249 (Kør:epenge org Sejlpeng:e) i S,ty,kke
1. 5. Linie indføres: ,, .... endvidere oppe
bær.er L'okomotivpersonalet Kø�epenge for 
Rangering med egentlige Ran;g:ermaskineir paa 
Hj.enistedet." 

Ved Lov,ens 3. Behandling samt ved dens 
Beh:andling i Lfndstinget fremkom en Del 
Ændringer, s,om dog i overvejende Grad var 
af :redaktionel Art. 

, 
'I 

• 
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Forhandlingerne hos Finans-· 
ministeren. 

Som meddelt i ;,Dansk Lokomotiv Tidende" 
begyndte Forhandlingerne hos Fina:nsiministe
ren med, at denne paa Regeringens V egne 
kunde mleddele, at som F'ølge af den korte 
Tid. ;Regeringen havde h'aft til at behandle 
de af Tjenestemændenes Organisationer frem
S:atte Krav, kunde den ikke tage Stilling her
til straks. 

Det vilde derfor .være nødvendigt for Re
geringen at forhandle med s�nitlige Rigsda
gen:s P:art:i>er om ,hvilke Forbedringer man 
kunde gaa m:ed til, og i Dagene mellem de:n 
8. og 16. �'u�ust fø'r:te F.li'$:'rrsmiiti:sferen For
lh'andling •med de forskellige Partier, som var
repræsenteret .i Lønningsud.vatget.

Under: disse Forh1andlinger viste m,an fria det 
konser,vative Flolkeparti, Socialdemokratiet og 
det i-ald�•kale Venstre go:d Villie tjl at ville 
gaa med til f,orskellig;e Forbedringer af Tje
nestenl'ændenes L'ønni:hger, qet ,vil sige en al
m:i:ndelig Florh'øjelse af Grundlønning1erne k'un
'de der ikke ,være Tale om, olg Partiet ,Ven
stre vilde overhovedet ikke værø med til no
gen Forh1øjelse udover Dyrtidstillæ:�1et, ligesom:
dette Parti straks meldte sig fra Ansivaret for 

. . '

hvad flere Imødekiom:melser overfor Tjene-
stemændene kunde komme ti'I at-koste Staten. 
Finansminister,ens Stilltng blev derved i høj 
Gr.ad v;anskeligg1jorl, hvad m'an ,under de efter
'følgend,e Forh1andlinger ty;delig mæ;rkede.
• 1M.1anldag d.en 18. August i:ndbød Finans:rrii:ni
steren p:a:an:Yc Tjenestemændenes Repr��;en
tanter, til Forhandling om de fremsatte Krav. 

Forh:an:dliingerne førtes i · Ri;gs'dagen, og til
Stede var: Statsministeren, Rinansminisltereni 
og Genel'laldi:rektør Ml. Kofoed, samt de Tjene:
stem!andsr:epræsentanter, del"' deltog ·i: f ør·ste 
Miøde, falt ca. 20. ' 

'.Fin:ansiminisle1;en indledede F,orh'a:nrllinger
ne meid al oplæse en Skrivelse fra Folketingets 
\L'ønni'ngsudv:al_g;, hv:ori dette i tre .nærmere an
førte P,unkter meddelte, hvHke Imødekommel
ser: m:an kunde byde :Tjenesteimændene.

Om nogen Forhøjelse af sa:mtlige L'ønninger
kunde der, som' anført, ,ikke blive Tale; s·amt
Hge Rigsdagens Pa�tier var heri enig

1
e" Man 

kunde "ga:a ri�ed tii en Fiorhøjelse paa Tillægene 
saaledes: , 

. 
• 1 r H!, 

.at Dyrtidsitillæget for •gifte forøgedes fra 
540 Kr. til 702 Kr., og Grænsen for Dyrtids
tillægets Sti:gning boritfaldt. 

a t  Stedtill::eget forø,gedes for gifte paa 
a) in.ed 180 K'r. ijl 450 ID,.1 . · r :
b) med 90 Kr. til. 300 Kr.,, ·
c) med 90 Kr. til 240 Kr.; ,
:Samt ·at Koilljunktur:tillæget forø1gierles paa alle
Satsen m'ed 60 Kr.
. Disse Fotøgelser skulde væire midlertidig;ei 
og vilde andr:age ca. 12 Mjill. Kr. , 

Organisationsrepræsentanterne k'unde abs:o
aut �kke modtage dette Tilbud, og der: opstod 
nu :en Diskussion mellel11' F:inansministeren 
og Statsministeren p,aa den ene Side og Ørga-
nisatione.ns O'r(dførere paa den anden. 

Fiinansminister:en fremh:oldt herunder at 
,, 

Udgifterne til Lønninger skulde dækkes ved 
Skatter, og 'det var, absolut um,uli�t, at Rigs.-
1dagens Partier vilde gaa med til yderligere 
:Skattep'aalæg, m:an stod da o.verfor de· Fior
hold, :at m:an kun havde at vælge mellem 
enten at gennemføre Lovforsl'agiet og ta,ge Tje
nestem'æ.ndenes Uvilje, eller ,ogsaa at und
lade :at gennemf øm dette og foreløbig klare 
's�g m.ed mrdleril:idi:ge Bevilli'nger. . ., 

Efter .y,derhgere Diskus•sion h'em'm'. enedes 
in.an om at afb1.iyde Forhandl:iingetne, for at
Organisationsrepræsentanterne kun:de faa Llej..,. 
lighed til at d1.:øfte Situationen. 
, fl>rh:antllf�gerne ;genoptages Kl. 5 Em'., og 
heri fre:rirsI1:tte Organ�satio,nen som' deres: F)or-
slag: 

1) At fl>•røgelse:n ,af DyrtfdstillæigJet kom i
lige sa:a: h'ø,j Grad de ugifte s�m de, gifte, 

. til Gode. 
. 2) At Stedtillæ·get blev ens Jor, glifte som 

Ugifte, ·q:� a,t Stedtillæget for ,,_b" ble� f;orøget 
med 120 Kr. til 320 Kr., saml at K:onjunktur
tillæget f,orø1g:edes P'aa alle S:atser m:ed 300 Kr. -

Fiinans:ministeren opgjorte den dermed for
bundne Udgift tiT ca. 26 Mm. Kr., en S:um', 
han abs:o}ut ikke k'unde tage Ansvaret fo1.: ogi 
som h:an paa Forha:and v:i,dste:, at samtlige 
Partier .vilde afvise,_ navnlig efter at ,Venstre 
h'aivde ·m:eldt sfg fra. 

·\flan s!Qd saaledes lige vidt, og _efter: 

J 

I' 

• 

• 
I • .. 

... 

·, . .. 
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halvanden Times Florhandling, der ofte tru-
ede med Spr.ængning•, overlod man den videre 
Forhandling til et Udvalg paa 4 M�nd, nemlig 
d'Hrr. Overlærer Th. Petersen, Foreetnings
fører ,Gh. Petersen,. Assistent D. 0. · Høgs
gaard og Lokomotivfører Rich. Lillie. 

Dette Udvalg mødtes hos Finansminister-en 
Tirsdag d. 19, Kl.,.to. Fm., og eftet langvarige 
Forhandlinger vilde·Finansmihisteren gaa med 
til at imødekomme Ønsket om, at Stedtillæget 

. blev ens for gifte og ugifte, samt at Stedtillæ,
get fik den Forøgelse paa Sats �b", som Orga
nasationerne havde foreslaaet, han vilde end
videre strække sig til, at Konjunkturtillæget 
blev forøget med lOQ Kr. 

Udvalget kunde imidlertid ikke tiltræ;de det
te, log Forhandlingerne blev afbrudt for at de 
øvrige Organisationsrepræsentanter kunde faa 
Lejlighed til at blive bekendt med Finansmi
nisterens sidste Tilbud. 

. . 

De forskellige Organisationer "tog derefter 
Stilling til Udvalgets Beretning, og i el Fæl
lesmøde, der· afholdtes samme Dags Aften, 
meddelte Danmarks Lærerforening og de fle
ste Embedsmands-Organisationer, at de kun
de akcepter1e det foreliggende Tilbud, hvor-

1 imod Funktionærorganisationerne og "Dansk 
. Lokomotivmands Forening"' stillede sig af

visende. 
Udvalget mødte da igen hos Finansministe

ren om Onsdagen, for at meddele ham Stillin
gen. Finansminister;en vilde da paany, forsøge 

,, 
en M1ægling, og Forhandlingerne genoptages 
med det Resultat, at Konjunkturtillæget blev 
forøget med 150 1fr., men kun for Lønnin
ger,· der laa under 3800 Kr. o.g under p:orbe-
1).old af Rigsdagens Lønningsudvalgs Godken
delse. 
. Samme Dags Middag forelagde Finansmi
nisteren for Lønningsudval_get Resurt'atet af 
Forhandlingerne, idet Udgiften ved Forhø'.j
elserne. var steget fra 12 Mrill. til 17½ lvtill. Kr. 

Lønningsudvalget med Undtagelse af Par-
- tiet Venstres Repræsentanter støttede Finans

ministerens Forslag og/besh1ttede samtidig at
lade Forhøjelsen paa Konjunkturtillæget ko.m- ·
me .alle Satser · til Gode.

Resultatet af Forhandlingerne .blev derefter
dette:

a t  Dyrtidstillæget forøgeae·s · fo1: gifte · fra 
•• 

540 Kr. til 702 Kr., samt at Grænsen for rdette 
Tillægs Stigning bortfalder, 

a t  Stedtillæget for ·saavel gifte som tigifle 
blev paa: • 
a) 450 Kr\;
b) 330 Kr.,
c) 240 Kr.,
samt at Koajunkturtillægene for , alle Satser
blev forøget med 150 Kr.

Det forelagte Lovforslag blev ved disse 'For
handlinger, forbedret for Kjøbenhavn med ialt 
492 Kr., for større Provinsbyer med 432 Kr.; 
for de mindre med 402 Kr. og for det rene 
Land med 312 Kr: 

Resultatet af disse Forhandlinger blev fore
lagt Hovedbestyrelsen paa dens MJøde den 21. 
AugustL hvor: _n�.aq :�n?temmig vedtog at an
befale M1edlemmerne at godkende d�nne F:or
øgelse af Tillægene. 

,,,Dic k" .. 

Lønningsudvalget. 

Fredag den 15. August havde vor Organisa" 
tion · ved eh Deputation Foretræde fo1· Løn° 

ningsudvalget. 
' 

1 , 

DeputaHonen, der 'bestod af Rlch. Lillie, 
Mi. Mortensen, E. Kuhn og Soph. Jensen med 
Formanden som Ordfører, overrakte Udval
get de Ændringer og Lønkrav vor Organisa
tion maatte fr1eri1sætte til det forelagte og 
førstebehandlede Lovforslag. 

Lønningsudvalgets · Formand, Folketings
urnnd, Adjunkt lfofoed rettede forskellige Fo
respørgsler og sluUede .med at udtale, at Ud
valget skulde tage Hensyn .til · de fremsatte· 
Bemærkninger. 

Tjenestenumrernes. 
Afskaffelse. 

Tjenestenumrenes Afskaffelse lor Lolwmo
tivfører, Togfører, Rarrger- og :Pakhusfonmænd 
der 1nu h'ar staaet paa Organisationernes Dag1s,
orden i flere Aår, synes endelig _ at skulde
blive til Virkelighed. 
· Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg,

der optog Sagen, rettede som be�rnndt 1917. 
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paa samtlige Organisationers "¼egne Anmod
ning orrt•Afskaffelse af Tjenest�numrene lor 
næ�nte Kategorier. 

Efter meget lange Overvejelser modtog Ud
valget i Eftera,aret 1918 Generaldirektoratets 
Sivar" der, som man erindrer, gik ud paa, at 
Tjenestenumrene var at betragte som afskaf
fet i F:orholdet udadtil, det vil sige, at n::evnte 
Kategorier vax fritaget for ved Affordring af 
Rejsende, at opgive deres Tjenestenummer. 

En saadan Imødekommelse forekom Udval
get for ringe, og dette rettede paany An
modning til Generaldirektoratet om at tage 
Spørgsmaalet op til fornyet Overvejelse. Ge,
neraldirektøren sliliede sig straks velvillirg he1:_ 
li!, o g  Udvalget modtog da i Januar i Aar et 
Svar der ved si.n Form maatte anses for at 

' 
I 

være en reel Imødekommelse, idet Tjeneste-
numrene for bemeldte Kategori.er var afskaf
fet pa:a .den Miaade, at Numrene bevaredes 
som Løbenumrie, hvilket Udvalget forstod var 
eu Nød vendi.ghed for regrnskabsmæssige H,en
syn, men at Numr;en� iøvrigt i den praktiske 
Tjeneste van afskaffet og kun anvendtes re111t 
inter'nt. 

Imidler:tid viste Distrikterne snart en an
den Opfattelse af Generaldirektoratets Imø
dekommelse, i.det de i Rundskrivelser, Cir
kulærer m. m. afkrævede nævnte Katego-rier 
Løbenumret p'aaført alle tjenstlige 'Skrivel
ser, Rapporte1� m. m., saaledes at Løbenum
mer1et i Virkeligheden luldkommen traadte i 
Tjcr.estenumrets Sted. 

Da endvider1eUdvalget fik Undei:retning1 om, 
at enkelte Kontorer afkrævede Løbenumrene 
p_aa en alt andet end høflig Maa:de, rejste dette 
Sagen paany fon Generaldirektoratet, der nu 
efter nogl,e M;aaneders Overvejelser og1 efter
at Spørgsmaalet har været Genstand for Be
handling i et M;øde mellem Generaldirektøren 
og Distriktscheferne har besluttet, at Num
rene for bemeldte Kategorier endelig helt skal 
afskaffes. Lokomoti.yfører, Togfører og Han
gerformænd ni.ed mere almindelige Navne og i 
Sæi,deleshed med ens Forbogstaver maa for
pligtige sig til at paaskrive Rapporter o. a. 
deres fulde Navn. 

Den officielle Meddelelse om Numr:enes Af
skaffelse kan snar:t ventes, og det maa være 
at haabe, .at man fr:a namite Kategoriers Sid,e

vil have en god For:staaelse overfor de An
modninger, der maatte fremkomm:e f:or at und
gaa Forvekslinger. 

J ernbaneiorganisati:onernes Fæ,llesudvalg 
har i to Aar arlfejdet med denne Sag, og kan 
nu efter: mange Henvendelser, Skrtvelser, F:o
restillinger og F'orespørgsler glæde slig til eit 

· virkeligt Resultat af sine Anstrængelser.
Dette lille ,demokratiske Fremskridt inden

for vor Etat takker vi Generaldirektøren, Ge
neraJ,clirektoratet og Distriktscheferne for, idet
vt haaber, at denne Sag nu endelig har fun
den sin Afslutning.

R i  c h. Li i 11 i. e. 

Fra Generaldirektoratet har J ernbaneor
. ganisationerhes Fællesudvalg modtaget føl
gende: 

I Anledning af Fællesudvalgets Skrivelse 
af 23. April cl. A., J. Nr. !J7, vedrørende den 
M:aade, hvorpaa Bestemmelsen i. Meddelel
ser fra Generaldirektoratet Mr. 2'1./1919 om 
Afskaffelse af Tjenestenumre f:or visse1 Tje
nestemænd gennemføres, skal man, efter at 
Sagen har været .gjort ti.I Genstand for Over
vejelse. herved meddele, at .man har ment 
forsøgsvis at kunne ophæv,e ogsaa Anveri-
delsen af Løbenumre til Brug i reg:nskabs
mæssige Fol"lrnld for de i M:eddelelsen 
nævnte Kategorier af Tjenestem,ænd under 
For.udsætning af, at ge paa@ældcnde er vil
lige til eventuelt at opgive et Slægt- eller 
Bynavn til Anvendelse i de Tilfælde, hvor 
der efter Administrationens Skøn er M1u
lighed for en Forveksling af Tjenestemænd 
med ens Navne. 

(sign.) A n d e r s e n-AJs t r u p. 
E. Lunn.

/ Delegeretmødet. 

Ifølge Referat fra Delegeretmødet i Odense, 
hvoraf fremgaar, at stærke J\fods.ætni.nge.r har 
været fæmme mellem Hr. Lillie og  unde["le:g
necle. ser det unægteliigit ud til, at Hr. Ullie 
samtidig med, at han appellerer til min Æres
følelse, giver mig1 en forsvarlig Dukkert, for 
dermed muligt at betag1e mig Lysten til at ud
tale ni.in NLening, naar den ikke falder i det 
rette• Kølvand. 

Nu da vi har Udtalelserne paa Tryk, fil
tade1; Hr. Redaktør.en nok, at jeg klar:g;ør 
Sagen bedre, da den er en Del forplumret, 
idet de1, paa Delegeretmødet i Aarhus 1918 
nedsat�es et Udvalg,. so.m �kulde fr:emJ{:omme 

, '.I 
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med Forslag til Lokomotivmændenes Krav til 
den ·kommende Lønningslo.v. Nævnte Udvalg 
delte sig � et Flertal o,g et MJndretal; '. det 
før:ste �ndstillede 3980 Kr. i Slutløn og Grund
løn, medens Mindretallet holdt paa 4500 Kr. 
i: Slut- og Grundløn, alt bortset fra Dyrlids
tillæg, son1 hverken paa 'dette Tidspunkt eller 
et Aar senere kunde bestem:mes eller tages 
nogen ·fast Stilling til, ja, man kendte endog 
ikke ikke engang! Fon.nen for Dyrtidstillæ
gene. Diskussionen h'ar sikkert de fles'te 
foruden mig i Erindrin'g, elle,rs kan Refera
tet nok findes rrem. Naar Hr. Lillie et Aar 
senere paa Tekno1ogisk Institut udtaler, at 
man paa dette Tidspunkt ansaa M�ndretallets 
Indstilling Aaret i forvejen for at være traadt 
i p;01�grunden, m·aatte 1nan endog anse 4800 
Kr.� Slutløn for at være passende. Naar man 
nu vil 1�egne Stedtillæig,et fra, som jo kan siges 
at høre tH Grundlønnen, foreslog Hovedbesty
rels•en i Urafstemningen Lokomotivførernes 
Grund- pg Slutløn til 4200 Kr., og det var 
nemlig dette jeg kritiserede paa Delegeret
mødet i Odense. M-aa jeg der,for sige til Hr. 
Lillie: lad være med at vise og love os nogiet, 
s:0111· De i F:or:v•ejen godt ved,, vi ikke kan 
faa; thi har ·vi givet hverandre Løf'te, om 
at følge den anviste Vej, da skal Løfterne 
holdes, og la:d mig endvidere oplyse, at jeg 
absolut ikke fraviger mine Synspunkter i deri
ne Sag. · Da det af de forskell\!g!e M1øder, som 
af Hovedbestyrelsen er afholdt i Afdelingerne, 
skinner igennem, . at forskelli'g,e M]eningeir og
saa har været stærkt raadende i Hovedbesty
relsen, kan denne ikke forebygge Mudder ude 
blandt ·M:edlernmerne, og i denne Situation 
har Hovedbestyrelsen med sin Leder ubetin
get Skylden. Noget andet er, at Fejl indrøm
mes og muli.git rettes, og efter alt at døm:me 
forstaar jeg tilfulde Hovedbestyrelsens, van
skelige Stilling: og Ansvar med det dermed 
brydsomme Arbejde; men. 1ad os vente med 
at bedømme de endelige Resullat,er tH de 
foreligger; denne Stilling kunde vi have ind
taget straks, saa havde Arbejdet været ulig1e 
lettere for os alle. Og lad mig til Slut ,be-

. mærke: Spar alt det store Arbejde med at 
faa den øverste Pære ned, tht den falder ned 
af sig selv, naar den er moden. 

København ,i September 1919. 
, J u l. N i e l s e n., 
. � H v'is den ær,ede lndsenger h'ar faaet den 
Opfattelse .af Referatet, at han paa Delegeret
mødet har faaet en forsvarlig Dukkert af 
Formanden, og hvis andre deler denne Op
fattelse med Hr. Nielsen, saa kan vi bekræfte, 
at dette er ganske 1ig:tigt, thi det var det der 
skete. R e:d. 

, Protokol 

over Forhandling mtllem Generaldil�,ektoratet 
for Statsbanerne og Dansk Lokomotivmands 
Forening Lørdag1 d;en 29, :t\{arts 1919 om "Reg
ler for Anbringelse i'"'fast Tur og for Fior-

flytning .af. Lokomotivpersonalet.'' 
Til Stede var: 
For Generaldirektoratet: Generalsekretær 

Fr. V. Petersen, Fuldmægtig Rii� og F:uldmæg-
,tig Garde. " ' 

For Dansk Lokomotivmands Forening: Lo
komotivførerne Rich: Lillie, C. M. Chr�sten
f,en (Pnotokolfør,er), Lokomotivfyrbøderne L. 
Rasmussen og K. Johans,en. 

Fiorhandlingen førtes i Henhold_ til Skri
vels•e fra Dansk Lokomotivmands Forening. 

G e ner a l s e k r e t æ r  ,e n: Vi skulde: se at 
faa Ende paa disse F:orhandlinger om Anci
ennitetsreglerne. Vilde gerne høre om Re1-
præsentanterne havde noget at tilføj,e, ud
over, hvad der var anført i Skrivelsen. 

L'i ll l i  e ,vilde gerne ha".'e Oplysning om, 
hvad der forstaas ,ved "Københa;1ns Hove.d
banegaard", som er anført i Udkastets Afsnit 
B, 2. Del, 4. Stk. 1 ' 

G � n e r a l  s e k r e t ær •e n : Hermed m'enes 
Nordbanegaarden, og det er maaske rigtigt 
at anføre dette i Paranthes. 

M.an enedes om at anføre "N ordbanegaar
den" 1 Paranthes efter _,,Kjøbenhavns Hoved-· 
banegaard". 

L i  1 1  i e skulde endvidere bemærke, at man 
i 7. Stk. kunde ønske indflettet følgende Be
mærkning: ,,svagelige. for Tur til F'orfrem
melse staaende Lokomoti,vfyrbødere skulde 
kunne ansættes som Depotforstandere" .. 

G e;n e r a 1 s e kr e t ær ,e n m:ente, at man 
kunde sætte ,;ældre svage1ig1e" og efter ældre 
føje "i Anciennitet" i Paranthes. Vi kan maa
ske nu gaa overi til det i Skrivels:en anførte, 
og g;ennemgaa de Forslag, de ønsker at faa 
gennemført De ønsker, .at Ordene "som Re
gel" udg1aa, disse var anført, fordi der var 
saa mange Undtag,elsesbestem'melser;, men 
man kunde godt _akceptere · Forslag1et, naar 
vi: er enige om, hvad der forstaas ved Sam
raad . 

Man enedes om, ,at :saadant Samriaad even
tuelt kunde ske pr. Telefon, og at det ikke 
van Hensigten, at ,der skulde etableres · For
handling om de ,enkelte Undtaigielser. 

G e n,e r a l s e k r e t æ r-e n: D.e ønsker, al 
Bestemmelsen under: Afsnit B, 2. D:el, P,unkt 
3 udgaar. M,aalte hertil sige, at Administra
tionen ikke !\an opgive denne Fb1>dringJ, fordi 
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det af Hensyn til Lokomotivpersonalets Tje
nestes nøje Forbindelse med Sikk'erheden 
maatte kræv,es, at Persi0nale.t ikk,e forflyttedes 
forinden denne Tidsfrist af H,ensyn til Kend
skabet til Strækningen, de befarer. Jeg maa 
henvi.s,e til det Krav, der i denne Henseende 
er stillet af Sikkerhedskommissionen. 

L f l l i  e maatte fremhæve, at man ikke kun
de tage mod denne Bestemmelse, som vil 
stavnsbinde Pers:onalet. .Skulde y,derligere- be
mærke" at man havde Erfaring for, at f. Eks. 
3. Distrikt ikke har _villet fremsende Ansøg
ninger· om Forflytt�lse forinden en vis Tids
frists Forløb. Det synes,, som om Distrikterne
ikke er helt villige til at rette sigj efter In
struktionerne.

J' 

Geln,e r ais e k r e t æ r e n: Da vi skal af-
gøre Spør;gsmaalet her.oppe, maa vi kræve, at 
Distrikterne straks frems,ender Ansøgnin
gerne. 

R i i s  formente, at der, siden m'an havde 
paatalt dette, ikke var forekommet flere af 
den• Slags Tilfælde. 

I 

Ge'ne r:a ls e k r e t æ ren: Vi har for an
det PeJ.'s,onale anset et Ophold af 3 Aars Va
righed for passende, og maa h'olde for, ait 
Lokomotivpersonalet mindst skal være et Aar 
paa et nyt Opholdssted. Administrationen 
kunde ikke fravige denne Bestemmelse. 

Efter at fl,ere Bemærkninger var. vekslede 
om' denne Bestem:m:else, udtalte L i, 11 i e: Vi 
er saaledes meget langt fra hinanden, i,de;t
vi: ikke kan gaa m:ed til at lade denne Be
stemmelse staa, og vi kan ikke fravi,ge dette 
Standpunkt. 

Ge n e r a  l s e k r e t  æ r  e n: M!an vil henlede 
Genemldirektørens Opmærksomhed paa Or
ganisationens Ønske i denne Henseende. De 
ønsker derefter iøvrigt, at Stykke VI i Afsnit 
B, 2. Del faar' den Ordlyd, s,om Punkt 6 .i: 
de gamle Regjer. En Fø,Ige heraf maatte blive, 
at m'an ogsaa æ1ndrede Bestemmelsen i Afs'nit
B, Punkt a, _2. Stk. , 

. 

, Li: 11 i e omtalte .Aarsagen 'til det frem'satte 
Ønske, idet at det i det ene Tilfælde var Per
sonerne, i det andet Andragenderne. 

,G e n ,e r a Is e k r e t  æ r e n  kunde ikke se, at 
der: var nogen Forskel paa dette; men de1 
forskellige Punkter i Reglerne maa bringes 
i Ovenensstemmelse med hver:andr,e. 

Vi vil gerne _im'ødekom'me Personalet i den 
Retning, naar ,man ønsker dette. 

i\fan enedes der.efter om, . at anvende det 
gamle Punkt 6.s Ordlyd i Afsnit B, 2. Del, 
Stykke VI o,g ,at bringe Bestem'melsen i Afsnit 
B, Punkt a, 2. Stk. i Oveænsstemmelse her
med. , · 

------------------

G�n ,er:a l s e k r-e t æ r e n: .Vi maa nu af 
Hensyn til Forfrem·melserne den 1. April lade 
de nye Regler træde i Kraft straks. 

Heri var Repræs�mtanterne enige,. 
Hermed siu'l:Jede Forhandlingerne. 

(sign.) Frederik V, Petersen. (sign.) C. M. Christensen, 
I 

I 

Højere Løn. Højere Priser. 
Høj_ere Løn'., 

= I denne Tid, hvor, et Lønningsforslag1 

vedrørende Statens Tj-enestemænd foreli,ggjer 
i Rigsda:gJen har m'an fleæ- Steder i.Dagspr1es
sen henledet Opm'ærksmnheden paa, at diss,e 
Løn1o�højelser, som atter medførte Prisfor
højelser - Finansministeren sagde forøvrigt, 
da han forel:agde Lønrl'ingsforslaget, S, k a t  t e, r 
- der saa 'atter følges a'f nye L'ønni'ng�forhøj
elser, er eq. Skrue u,den Ende. 'Den l,øber; rundt 
og _rundt, o,gJ ingen kan vide, hvorledes det 
hele ,vil ende. 

Denne ,Tale er nu forø-vr.igt med f:o:rskelligJe 
,smaa Variationer fremfø;rt, hv,er Gang Skrue
omgangen har; naaet Tjenestem:ændenes Løn
ninger. Vistnok ikke fordi man i og for sig 
har ment, at Tjenestemændene burde have 
den samm,e lille Løn, hvad enten det var' dyrt 
�t leve eller Uet v:ar billigt, m:en man har nu 
alligevel følt mest Betænkelighed ved den! sta
dig drejende Skrue bgi m:ent Tidspunktet inde· 
ti'l at tilrn:aide 'nogen Varsomhed, naar det var 
Lløi'nni' ug e r n e, som skulde dæjes en Om-
ga:n�. 

Et ,Blad som "Fin,anstidende" har: opstillet 
det ;SpøTigsm'aal, om 'det nu o.gsaa var beret
tigeit ' pt forhøje Lønningerne i samme Ror
hold som Priserne er steget. Bladet men,C'r 
ikke, ,det er: 'rigtigjt, idet det har den Opfat
telse, �it Velstandsnivea.uet i Landet nu an
tagelig er: sunket mindst 25 pCt. Re,gerings
bladet �,Politiken" har forny lig i en ledende 
Artikel været inde paa lignende Betragtnin
ger. 

Det ,er, set fra: en L�gm:ands Synspunkt, 
særdeles dristigt at paastaa, at Velstandsnive
auet er s.unket

x 
hlen formentlig sk'al det heller 

ikke tages bogistaveligt. Docent J a,cob Lind
be�g, der i: en inter,essant Artikel i "Social
demokraten" forny lig har beh'andlet Spørgr5-
maalet, skrilver saaledes, at. han ikke gansike 
forstaar hva.d Meningen er med denne Paa
s-talld; han mener, _at Tanken er den, at Dan
marks' samlede Produkti,on er Q:.:::1aet tilba_se 
w� 2.5- pCt Det er emske vist noget helt· 
andet, og at den Bevægelse i hvert Fald. ikke 
har sænket Velstandsniveuet for den store 
Del af Overklassen i lndustri

1 
· Ha11adel og 

.. 
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L1mdbrug etc. har vi daglig de bedste Beviser 
for. 

Docent Lindberg mener da heller ikke, at 
Ant_agelsen om Produktionsnedgangen holder 
Stik; men iø,vrigt, skrive'i: han, har Spø•rgs
maalet om, hvor stor Lønf,orhøjelse Tjeneste
mænd pg Arbejdere har Krav paa, intet at 
gøre med Spørgsmaalet 'om, hvorvidt Produk
tiviteten er gaaet op eller ned. 

· M;en, .siger :han videre, disse urigtige . Be
tragtninger hænger nøje sam'men med den
Tankegang, som i Krigens første Aar stadig
blev gjort gældende overfor Arbejdere og, Tje
nesternænd. I_ maa forstaa, 'sagde man, at naar
der er færre Varer at dele, saa maa vi alle
nedsætte ,vort Forbrug, og dette· kan kun ske
derved, at Prisstigningen (der er en nødven
dig Følge af Varemangelen) bevirker, at en
hver nu. faar færr:e Varer. for sin Aarsincl
tægt ,end torhen.

Hr. Lindberg paaviser, hvor urigtig denne 
Paastand �r. 'Hvis 'den ,,ar l1gtigr, vilde Pris
stigningen ,kun have ramt .de Varer, der var 
M,angel paa,� og 'den maalte følges af en til
svarende 'Prisnedgang, naar Produktion af 
de paagældende Va.r:er atter blev gr,enoptaget. 

'M1
en Svaret .paa Spørgsmaalel om, hvad 

Aarsagen er til Pengenes synkende Købeevne, 
ligger: �ige for, siger Docent Lindberg. N aar 
den samlede nominelle Indtægt i et Samfund 
er stadig voksende, uden at der produceres 
flere ,Varer, saa 'maa nødvendigvis Prisnive
at�et stige i ganske tilsvarende Grad. Thi-Pris
niveauet er netop Udtryk for den samlede 
Produkti0n paa den ene Side og den samlede 
Indtægt paa den anden Side. 

Hr. Lindberg paaviser 'derefter, at der har 
været en uhyre 'Stigningl ,j Peingeindtægten ( den 

, nominelle Indtægt) fra 1913 til 1916. I disse 
· Aai� steg den skattepligtige In:dtægt fra 910'til

1840 Mjl]ioner Kr. Samtidig voksede Anlallet
af Skatteydere fra 430,000 til 543,000. Regnes
de 113,000 nye Skatteydere at have haft· en
samlet Indtægt paa ca. 80 Miill. lfr. i 1913,
skulde Stigningen altsaa udgøre fra 990 til
1840 Mill. Kr. Men af denne Merindtægt paa
850 M:ill. Kr. lagde de 29,000 Skatteydere, som
bar ·svaret Merindkomstskat, Beslag paa 586
I\fall. Kr., medens de øvrige �14,000 Skatte
ydere kun fik 264 MJU. Kr. til Deling.

Hvad vil det sige, spør:ger Hr. Lindberg
derefter, · at. 514,000 Borgere faar 264 Miill.
Kr. til Deling, 'naår den Varemængide, som
skal købes for disse Penge er uforandret, og
der: samtidig paa M,arkedet optræder 29,000
Borgere, s•om raader over en Merindtægt paa
58'6 Miill. Kr.? Hr. Lindberg g]iver Svaret i
en lille tabellarisk Oversigt, der, paaviser, at
de 29,000 har forøget deres Købeevne, der
jo. i p;orvejen var langt den største,. med 118

pCt., medens 514,000 har set 'deres Købeevne, 
som :allerede var 'den mindste, forringet med 
28 pCt. 

De 29,000 Skatteydere havde i 1913 en gen
nemsnitlig· Indtægt paa 6650 Kr., men i 191'6 
var: den naaet op paa 14,500 Kr. Derimod 
havde de 514,0"00 i 1913 en Gennemsnilsind.
tægt paa 1550 · Kr., men den var i 1916 gpaet 
ned til 1150 Kr. 

Docent Lindberg erindrer her om, at diss� 
Tal endda kun er grove Gennemsnitstal; der 
dækker over meget store Uligheder. Blandt 
de 514,000 Skatteydere findes der saaledes el. 
betydeligt, Antal -:- bl. rl.. hele Gaar-dmands
klassen, en stor Del Handlende, s1elvstæn,dige 
I-Iaandværkere m. fl., som ikke har f'aaet deres
virkelige Indtægt reduceret .med 28 pCt.; del 
foranlediger naturligivis at den øvrige Del Ar
bejdere og Tj nestemænd m. fl., har faaet de
res virkelige Indtægter endnu mere beskaa
r:et, PÆ� det fremgaar heraf, hvad de trods 
Dyrtidstillægene har maaltet give Afkald paa. 

M,an maa· være Docent Lindberg taknemlig 
for, at han saa afgjort har drej et , Halsen
om paa den Paastand, at Dyrtiden aldeles 
ikke gør de paakrævede tilsvarende Lønfor
bedringer berettigede. Hans Tal er �aget for 
Perioden 1913-16; lwis de var ført længere 
op til Dato,, vilde Billedet sikkert Legne sig 
endnu stærkere i Arbejdernes og Tjeneste
mændenes Favør. 

Skruen uden Ende, s;om visse Kredse har 
nogen Tnbøjelighed til at give de stigende 
Lønninger Skylden for, er, som Docent Lind
berg paaviser, sat i Gang, af ganske andre 
Kræfter, ligesom del saa langt fra .er Arbej
dere og Tjenestemænd, der vedvarende hol
der ·'den i Bevægelse. Skal Lønstigning,erne 
standse, nrna det ske derved, at der lægges 
en Bremse paa de Kræfter, der fik det første 
og stærkeste Tag i Prisskruen, og del er· de 
Tusinde1• af Medborgere, der under Krigen 
ved Var,eaager o. I. Trånsaktioner bar, man

'gedoblet deres I�dtægter. 
M1en i den Retning tyder det ingen! unde 

paa, at man vil lede Bevægelsen i Øjeblikket, 
hvo1� Statens Tilskud inddrages ogt der gives, 
fri Bane for nye Prisforhøjelser. Det er Kon
sekvensen af hele denne Udviklillg, som Sta
ten og Samfundet nu maa tage ved at yde -de 
Tjenestemænd, for hvem hele den forgyldte 
Periiode under Krigen var en Kæde af Savn 
og økonomiske, Lidelser, en Lønforbedring,, 
der svarer til Øjeblikk.'ets Krav. 

C hr. V e j  r e. 

( 

, 

• l 
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De Næringsdrivende og 

Tjenestemændene. 

Protester imod Lønningslovforslagets s 44. 
I nedenstaaende Artikel 

tager Medlem af fælles
repræsentationens Redak
tionsudvalg, Togbetjent 
Chr. Vejrt, det saakaldte 
Erhvervsparti under Be-

. handling for dets Optræ
den under forhandlinger
ne om Lønsagen. 

·' l lKjøbenhavn og Aarhus ha� de stedligje
Handelsforeninger fornylig afh'oldt lVløder, 
hvor de har vedtaget Resolutioner som Pro
test imod, at det ikke ved Lov udtryk,kelig 
forbydes Statens og Kommimernes Tjeneste
mænd og deres Hustruer at løse Borgerskab 
som Næringsdriv·eude. 

Som bekendt indeholder det i Rigsdagien
forelagte Lønningsforslag en Bestemmelse 

�om, at .en Tjenestemand ikke maa paabegyn
de en F<:rrretnings- eller Erhvervsvirksomhed, 
forinden han sk�fllig har gJort Anmeldels,e 
derom overfor Ministeren eller en denne un
derordnet M,yndighed, som derefter vil skønne 
over, hvorvidt den nævnte Virlisomhed kan 
forenes. med en samvittighedsfuld Varetag:els:e 
af Pligterne s,cim Tjenestemand. 

Lønningskommissionen har ikke for s.it 
Vedkommende ment, at Staten kunde komni'e 
denne Sag nærmere, og1 vi for vort Vedkom
mende mener da ogs:=ia, at del' her er skabt 
saa god en Sikkerhed for, at Tjenestemænden,e, 
i denne Henseende holdes indenfor de rette 
Grænser; som de_t nu en Gang er rimeligt og 
forsvarli'gt. 

· M1en Handelsforeningerne, der . er _p_acede
frem af det saakaldte 'Erhvervsparti, 11vis 
eneste . R_epra;sentant paa nigsdagen, Hr. 
Lamitz Jensen, her har fundet, en stor Sag, 
med hvilken han kan demonstrere sin poli,,, 
tiske E¼.�istensherettigelse, stiller· endnu større 
Fordringer .. ' Tjenestemænd maa overhovedet 
ikk� beskæftige sig med andet end deres .lj�
neste, · hvad enten de kan gør:e det uden at 
Tjenesten lider derved eller ikke, og end ikke 
Tj'enestemændenes Hustruer maa efter d'I-Irr.s. 
Opfattelse drive nogen Art_ af Erhvervsvirk
somhed. 

Nu ,er vi ingenlunde Tilhæ:ngere· af, at Tj,e
nesteri1æ:nd løser Borgerskab og drive't· Køb
mandshandel eller anden privat Erhvervs
virksomhed; men d'Hrr. Handlende ma erin
dr:e, at Lønningern� hidtil har været' saa be
skedne, ::i. i Tjenestemændene af let forstaae
lige Grunde har søgt at supplere dem, hvor 
Lejlighed tilbød. sig

1 
. o_g da qen OJ?fattelse

er almindelig, ogi sikkert i høj Grad rigtig,, 
at den letteste og behageligste l\faade at tjene< 
Penge paa her i Danmark netop er ved Han
del, saa er d'et jo. eg.entlig ikke saa sært, at 
en Del Tjenestemænd har �at ind her. ,Ntr 
troe vi, i midlertid, at de Handlende og. deres\ 
Talsmænd o,v,erdrivei;:, naar de raaber op, soni 
om hele Købmandsstanden var i. Livsfare .. 
Den halvanden Snes Tjenestemænd, , der 
fusker med Ro·siner og Svedsker, Hvidkaal og: 
hvad der iøvrigt falder ind under Detail.han� 
delen, har saamænd ingen nævneværdig Be
tydning ud o,ver den rent politiske for Er
hrervs-Rigsdagsmanden og hans nære Påi'H-

1 

fæller, De vil søge a.t slaa politisk Mønt al 
Lønningslovforslagets § 44, det er, Sagen. Nu: 
er Harmen in10d § 44 imidlertid ilde anbragt, 
thi Paragrafen betyder i Virkelig1hedeq. en
stærk Begrænsning .af lStatstjeb.estemænqenes 
Adgang til al drive privat Erhver,vsvirk$Om
hed. Noget absolut Forbud inclehplder § '14 
ganske vist ikke, og1 Forbud er jo netop, hvad, 
d'I-lrr. Handlende ønsker, cl. v. s. naar blqt 
Forbude1ie ikke rammer dem selv, thi. saa er 
de naturligvis straks erklærede THhæng,ere: 
af den personlige Friheds ,Værn. . Imidler,Ud 
bliver det ikke hverken Aarhus Handelsfor-, 
ening elle1· Kjøbenhavns Høkerforeq.ing, der 
kommer. til at bestemme, lJ.vilke Regler der 
skal. foreskrives Tjenestemændene, ,men.Rigs
dagen og Regerin,gen paa d(,ln ene Side, og. 
paa d:en anden Side 'Tjeneslemæ,naene · selv. 

R.ent ud latterligt forekommer. det os at 
yære, at Handelsmændene ogsaa vil have, 
'Rorbud imod, at Tjeµestemæ.nds · Hustruer 
driver Erhver-vsvirksornhecl: Hvad i Alverden 
tænke;r de GoØtfolk. Og hvad tror de, at vore 
maalbevid.ste Kvindeforeninger sig:er. til det. 
Skulde det forbydes Tjenestemændenes Hu
struer at dhve Erhv-ervsvirksomhecl, hvorfor 
skulde det dog saa ikke ogsaa forbydes andre 
gifte· Kvinder. Hvorfor skulde Urtekræmmer 
Jensens Kone have Lov til "at drive sin For
retning med M,odepynt, naar det var forbudt , 
Tjenestemand Petersens Kone at drive en 
(Blomsterforretning. Naturligvis vilde der .i11-
gen Mening være i det. Forbudet maatte gæl
.de lige saavel den ene gifte Kvinde som den 
anden, uanset hvilken Stilling Manden ind-
tager i Samfundet · · 

·Men d'I-Irr. Erhververe tror maaske ogsaa,
at de er stærke nok til at f:t"�mtvinge en 
Undtagelseslov for Tjenestemænds Hustruer. 
I saa Fald overvurderer de i høj Grad deres 
Kræfter, det vil de s'nart blive overbevist oni.. 
I det hele taget vilde Tjenestemændene, saa
frem.t Detåilhandlerne vedblivende fortsatle 
deres Aktion imod Lønningsloven, bliye nød
SfJ,get til paa en, praktisk Maade at · tage 
Spørgsmaalet op,' om hvem af de to .Grupper 
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af Samfundsborgere: Detailhandlere eil,er Tje
nestemænd, de1� er mest uundværlig,e i Sam
fundslivet. Vi vil derfor · allerede nu gøre 
opmæ,rkscim paa, at de  Ubeh'ageligiheder, eri 
saadan Opgørelse kan afstedkomm'e, og s,om 
sikkert 'bliver mest følelig for Detailhandlerne, 
ikke e1� skabt paa: vor -Floranledning. 

Thi' lige saa vel som vi kan forstaa, at 
Handelsor:ganis•ationerne har baade Pligt og 
Ret til at beskytte sine Medlemmer mod ube
rettiget Konkurrence, ligie saa lidt kan vi 
finde os i, at de sam'me Organisationer pf
fentligt, paa et Tidspunkt, h'vor Tjenestemæ1n
dene skal have bragt deres Lønninger pp 
paa et Niveau, hvorveo. de b1. a. igen kan 
blive i Stand til at gøre normalt Indkøb af 
Varer, giver til Kende,.' at de Lønningier, der 
tilbydes selv µe lavest · lønnede Tjeneste
mæ,nd, ·er. langt h'øJere end de aarligie, Indtæg
ter, det langt overvejende Antal af Spækhø
k:ere og andre Detailhandler,e har. Ogi det er 
det, d'Hrr. har gjort paa forskellige· Møder 
i den sidste Tid. lhvonvel vi ikke tror, at De
tailhandlerorganisationerne er i Stand til at 
standse Hjul•ene fort os, s·elv om' de  forsøger: 
at stikke Kæppe deli, saa vil Tjenesrem;:en
dene have pndt ved at glemm1e slig,e sm:aa 
Venligheder. 

Og hvis en saadan Paastand endda er. rig
tig, men det er: den jo. langit fra; den ler i

allerhøjeste Grad falsk, hvad Detailhandler
ne meget godt selv ved. Men vi' skal forøvrigt 
senere se Hdt paa, hvad netop d� Herrer, der 
synes at blive sure over, at en Klasse M1e:d
borgere skal have deres Arbejdie :nogrniunde; 
betalt, selv har tjent i de sene11e Aar. ·og vi 
h·ar. i: saa Henseende de allerbedste Kilder 
at øse af. 

C h r. Ve j r e. 

Kedelhavarier. 

(Sluttet.) 

Aarsagen til Revnedannels'en er den stærk'e 
Kraftpa:avfrkning ved Siamlingernes Sammen
stødflader og1 omkring N a.glehullerne1 hvorved 
der opstaar "Udmatterse" .i Materialet, hvilken 
forstærkes,, naar i{edl1erne er 'fi/dsat for: stærkt 
vekslende Bela.stningev eller hyppig Afaluk
ning ,og Da,mpopsætning. 

Et pr:a.ktisk Beivis• paa Rigtigheden heraf 
er, at Revnedannelsen i de Sikihskedler, �om 
foranledigede Undersøgelserne, blev væs

1
entlig 

formindsket, da rµeæ ensartede Belastnings
forhold indførte:s. 

Efter ,,,M�tteilungen aus dem Koniglichen 
Materialpriifungsamt zu Berlin-Lichterfelde" 
skal e!:1,dvider:e gengives Res1Ultater frai Prø
ver og Undersøg,else af en revnet SlkibSikedel-
plade. 

Skibskedlen havide væ,ret i Bru:g fra Februar 
1891 til Februar 1917, da en af Yderskallens 
Plader ved foretag.en Koldtryksprøve (8 Atmf.) 
revnede langs den inderste Naglerækk:e. Fig. 
8 er: �otog:rafi af en Del af Pladen, paa hvil
keit tydeligt ses Brudlinien, og hvorledes' der 
er ef.terstemmet rundt om N a·g1erne. Pladens 
Godstykkelse var nogenlunde.ensartet, nemlig 
16,6-16,9 mm, ogi ikke •mindre v,ed Brudlinien 
end paa den øvrige Del; derimod var Stemm·e
rillerne rundt om N aglerne ca. 2 mm dybe, 
og Pladen altsaa paa disse Steder kun 14,6 
-14,9 mm tyk. Hvorvidt Bruddet var ,af helt
nYi Dato kunde ikke konstateres, da hele Brud
fladen hav'.de naaet at ruste,' før end Adskil
lelse fandt Sted. 

Paa fovskeUige Steder af Pladen blev der 
nu udtaget en Mængde Prøvestykker til Un
dei,søgelse. 
K·e:misk U n:d er:s ø g·e lse af Spaa:ner fra 
Prøvestykker beliggende tæt ved Brudlinien 
gav følgende Htesultat: 

Samlet Kulstof 0,120 pCt., Silicium' 0,010 
pCt., M�mgan 0,580 pCt., Fosfor: 0,097 pCt., 
S:vovl O 060 pCt., Kobber 0,230 pCt., Jern 
98,903 pCt. 

Fosforindholdet er v,el rigeligt, m:en dog 
ikke §tort nok' til at bevirk,e · S'V.ætkk!elS'e af 
Materialet. 

Str,�kp r ø:ve med 4 Prøvestykkeri 10 X 
1,68 X 2,25 cm, viste., at M�teri:a1'eits1 Elasti
citets�nse va:r 2480-2660 �g/c�2 og Brud
grænsen 4110-4220 kg/cm2• Forsøgene blev 
gentaget m� 4 tilsvarende PrØiV'estY,;klter, slemt
først ;i: 1 /2 Time op,va.rmedes· til 900° C. og 
derefter blev afkølet i1 Vuften. Diss'e Prøve,
stykkeir: hav(le 1en E-lasrti'citetsgr�nse p;aia 2600 
2660 kg/cm2 og Br:udgr�nse 4120'.-4160 
k;g/cm.\ a:Itsaa praktisk' talt det s1amm:e somt
de ikke udglødte. 

Her;a,f fre1ngik1
, at der: under Kedlens Drift 

i,kke v:ar: opsta:aet ska:delige Sp�ndinger i Mia
te.r:falet, hvorvted dettes Miodstandsev:ne k'unde 
v.æ;r;e sv,æ,kket.

Ved Hjælp .af en særJi� Prøvemaskine for:e-
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tog�s dernæst en Række S l a g p r ø v e  r meå 
ikke mindre ,end 54 Stk. Prø,ve�trim\er. Det
v,iste sig da, at de Prøv;es,trimler; som' var lud
t�d tFcl ved St,emmer.illerne, besad mindst 
Siejghed overfor Revnedannelse; men saafrem:t 
de før Prøven bl,ev udg'lødt til 900° C: 'med 
paafølgende Afkøling i Luften, besad de sam
m� Egenska,ber som Prøves:ttimler udtaget 
fjernt fra Stemmerillerne. 

Sluttelig foretoges en S t r u k t u r- U n
d e r  .s ø g e  l se. 4 Prø:vestykker blev �fslebet, 
poleret og ætset med Kobber.:Ammoniumklo
r:id og derefter mikroskopisk underisøgt. 

M)ate�ialet viste sig ,a:t være Flussjern af
fin krystallin:sk Struktur mecl enkelte langs,
ga,aende F:iberstriber, g,qm ikke bøjede ned 
mod Nagle,hullerne, hvoraf frem,gik', at disse
ikke var lokkede, men borede. 

Derimod ,udviste Steimm1erillernes nærmesite 
Omgivelser: st;erkit� Tegn paa kold· Sitr,ækning. 
Fig. 9 er F!otografi, 50 Gange forstørret, ,if 
e,t sa.adant Parti1• Man ser tydeligt Struktur
f orandr.inge:rne, og hvort,edes der er indtraadt 
formelig Overlapning, sOTn: begunstiger Rev• 
nedannelS'e, hvilket endnu tydeligere frem-.. 
garu, af Fig. 10,, der er Fotografi, 130 !G'angie 
forstørret,, ,af selvie ·stemmerillen og ciennes: 
allernærmeste Omgivelser. 

Dette stemmer, overens med il1eS1ulta.terne 
lra Slagprøiverne, der viser, �t de dybe S,tem:- 1 

me:pller har bevirket en Strækning af Mia
ter:i,alet med paaføJg,ende sk'adelige Sp,ændin
ger,, som ned:sæ:tte:r Styrk:en, hvilket der{or 
blev el'klære!l at vææ 'Aars·ag til det indtrufne 
Brud. ( 

Denne Under:søgelse v,tser ganske som 
- førstn,æ,vnte, iat Revnedannelse hyppigs,t op
st.aar. ved Sia:mlingerne; tilbage bliver den ube
hage,Uge Kendsgerning, at Revnerne kan væ.I'e
skjult under Sitødsk1nnerne, s:aa at de ikke
opdages .uden at Samlingerne adskillest. Den
ene,ste Miaade, hvorp'aa Revnedannelse k'.an 

undgiaas, er Anvend,el:se af bedste Miateriale,
omhyggelig Forfærdi1gjels1e og. 'Kedlens Pas'
ning under: Drift af kyndige Folk. 

Den store F:are ved Revnedannelse il1u5tre
res t�deligt ved nedenstaaende Beretning om 
en L1okomoti/vspn:engning i U. S� 'A.: 

Spi;:ængning� indtraf i December 1915, me
dens, L'ol,.omot,i:ve.t Iøh mlf!d 75 · km Ha,s,tighed. 

· Den cylindriske D,el, der stødte op til Fy,rka
na:len, bo.r,tsp�æ,ngte.s, fuldstændigt, saa at Ker
delrø,rene blottedes. Telegrafp

1
æJene paa 'Ba

neliniens Slider, raseredes og Skinnerne blev
revet op oVier en' 'støne Længde.

Den i v�rks:atte U ndersøg:else viste, og Lo
komotivførerens Forklaringer bekræftede, .at
der: havde v:æir,et en Revne ,i Plades'amlin.gen
efter: L'ængderetningen, hvor en L,æikage i I,æn
gere Tid havde vist sig. Mlasikininspektø,ren 

gjordes an.svarlig for Ulykken, da ·han havde
for.sømt at fjerne Yderpladen og Beklædnin
gen og prøve Kedlen med Koldtry:k.

(Tidsskiiift f. M1a:sikinv,æ,sen".
Adskilligt �f det i denne Artikel nævnte 

e� gammelkendt for, Læsere med Erfaring fra 
Dampkedel-Praksis:. Paa Grund af S:agens1 

Vigtighed h'ar det dog altid Interess:e at faa 
en samlet Fremstilling af de m:angeartede 
Aar�ger til Kedelh'avarier, og de nyeste Un
dersøgelser om Revnedannelse i Dampked
ler: vil, sammen med de anførte Eksempler 
paa Kedelsprængninger, støtte Kravet' Qrri' at 
Tilsyn med Rasning og Vedli_geholdel�e af

Dampkedler: kun bør udføres af T,ekn ,ikere 
med fornødne prakt,i.slre og teoretiske Kund-' 
skaber. 

Statens Tjeneste. 

H�. Redak;tør ! 
L'ønningsloven er: kædet sammen med For

slaget onr nye, enorme Skatter, og der er der
fon al Udsigt til, at Tjenes,teman1d,ss�anden, 
bliven !Upopulær. 

Der er allerede visse Tegn i S,ol o_g Miaane� 
der ty�er paa, at dersom vor Stand ikke ihær
digt benytter, ethvert Middel til at bibringe 
o.en øvrige Befolkning den rette Forstp.aelse 
af vort Arbejdes, Betydning for S.amfundet, 
da vil det gaa os, efter 1919 ganske: som :d�t 
gik os: efter. 1908, da man 'Gang efter -Gang 
stødte paa ondsindede Artikler i Dagspres,
s,en U�n(det riu,ndt 0.m:,�"Embeåsman:ctsh[o,vm�d'� 
o.m ,.Jlu:niktfunansme·", oim :,M,odsæitning1en, ·
mellem det arbejdende: Folk og Tjenestemæn
dene, som: en en Art Sny,ItedJr, paa Sa,n1funds
legem:ef'\ 0:sv., Artikler, d,er vjste, at der var 
en Kløft mellem Tjenestemandsstanden og 
ide ø,vr,i-ge 'St,æ,n:der. 1 • I , ,

Af personlig bitter Erfaring ved jeg, hvilken 

U l'I e t  Llo,vgivningsmagten som F.ølge af saa
danne Ansk1wlser: blandt Befolkninge:n og en, 
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enesla:aende · Fromhed blandt Tj>enestemæ,n
dene .i mange Aar, haP ktlt11J.el øve mod vor 
Sland (aller,ede Aar før Verdensk.rig,en begynd
le Stalens TjenesLemænd al agiter!e for nye 
tidsmæssige Lønningslove, og afslog man vore 
Andragender med den Motivering, at elll _ny 
Grundlov først maatte vedtages i); derfor har 
jeg ønsket at bidrage mit til at aabne Øjnerne 
'for, at man har trampet paa Tjenestemands
�anØen, at de nogenlunde anstændig1e Løn
ninger, det nu maaske vil lykkes os e.fter man
ge Aars Kamp at_ tiltvinge os, er haardt til
trængte og ærligt fortjente, og at de for man
ges Vedkommende komrher f o r sen t. 

Jeg har da skrevet og form'aaet ,,Det Sch'øn
bergske Forlag" til at udgive en udpræget 
Tj eriestemandsroman, ,,I S t a: t e  n s T j e n ,e
s t e", en stærk koncentreret og hurtigt og 
let læst Bog, som kaster et skarpt Lys over 
skandaløse Forhold, der var utænkelige un
der: private Arbejdsgivere - fo;rdi vor Ar
bejdsgiver Staten i saa Fald ved Lov vilde 
forhindre et saadaht Misbrug af Mennesker. 
Gennem en sammenhængende Række af leven
de Billeder har jeg sø,gt att vise, i hvilken Grad 
,Tjenestemænd i en Rækk:e Aar har v.ær,et at 
ligne med udtærede HeiSte foran vanvitti,gtt 
overlæssede Arbejdsv1ogne. 

Bogen er bygget op paa Grundlag af ind
gaaende Samtaler, jeg har ført baade med 
Postmænd, Jernbanemænd og Telegrafister, 
i .Særdeleshed Telegrafister, og meget af dens 
Indhold er Genfortælling af, hvad disse og de
res Hustruer har betroet mig - undertiden 
me_d Taar,er i Øjnene - at Kvinder og Mæ,nd 
i den bedste Alder er døde, at der er sketlend
nu værre Ting, Sindenes Forbitring, Sjælenes 
Forhærdelse. Bogen viser' da først og sidst, 
.hvorledes Glæden ved Arbejdet, Interessen 
for Tjenesten forvandles til Ha:d eUer Lige
gyldighed - en skæbnesvanger Ulykke ikke 
blot for Tjenestemændene selv, men i Særde-
leshed for vort Land. 
· Jeg heristiller til Tjenestemændene at a,gi-,

tere for, at Bogen bliver læst af mange, ikk,eila.f,
-Tjenestemændene selv, men af deres mange

Bekencl.te udenfor vor Stand. 
Dog o,g,saa af Tjenestemændene selv;. for 

jeg er tilbøjelig til at tro, at ogsaa denne Bog 
kan bidrage sit til at styrke Standsfølelsen, 
Sall\�ølelsen, Viljen til at hol,de samm1en;: 0 r� 
g ahisa(i:o n s b e v æ,gels e n  - og ·aer er 
n'u en Gang ingen Tvivl om, åt vi i�ke eje1� 
nogen anden Ven end os selv, v o re ge n V i 1-
j e, · v •o r e g  e n S t y r k e. 
·.København,. d. 18. August 1919.

Der:es ærbødige 
H e n r i k J e s p e r s e n, 

Udliger,e Redaktør af ,,Dansk r:f'e,l�grraftiidende''. 

Vi kan paa det bedste anbefale ovenom
lalle Bog til alle. 

Bogen er velskreven og kaslcr eit skarpt 
Lys over de Vilkaar Tjencstemændcpe har 
arbejdet og levet' under, medens Verdenskri
gen sbod paa og aabenbarer hvilke .fortviv
lede F'or:hold særlig Telegrafvæsenets Tjene
stemænd har arbejdet under. 

Bytning. 
Undertegnede Lokomotivfyrbøder ønsker at bytte 

Opholdssted med en I<ollega i Aarhus eller et andet 
Depot i Jylland. 

P. Elgaard Ras·mu.ssen,
Set Mikkelsgade· 13 2 

Slag�lse. 

Statsbanepersonalets 

Biblioteker.' 

Nr. 
Sjæli.- Jyll.- · 
Falst. Fyn 
10436 
10437 
10438 8,720 
10439 8662 
10440 
10441 
10365 b 

10442 8762 
10443 8721 

8931 s 
10444 8750 
10445 

8250 d 
10446 
10447 

10448 
10449 
10450 
10451 
10452 

8747 
8717 

8708 
8737 
8709 
8556 u 

N�e B•ger. 

Burde hun h�ve fortalt ham det? 
Norman: Da det brød løs. 
Gazotte: Den forelskede Djævel. 
F eilberg: Nissens Historie. , 
Falkberget: . Barkebrødstider. 

do Feinbulvinter. 
Brandes, Georg: Samlede Skrifter 

Il. Danmark. 
Bosanquet: Tiserin. 
Clouslon: Den gale paa fri Fod. 
Pressens Magasin 5:...::_8 1919. · · -

. Rode, Edith: Grazias Kærlighed. 
Hansen, Olaf: Udvalgte island

ske Digte. 
Kunstmusæets Aarsskrilt 1918. 

. Prip: Antikrist.' 
, Brandes, Georg: · Sønderjyllanå 

. under prøjsisk· Tryk; 
Bishop: Den vingede, Krig. 
Lund : Dannebrog, 
Bjerre': Saadan kan Verden blive. 
Hagerup: Ret' og · Kultur. · 
Starcke :, Videnskaben og Kultur-

·. udviklingen; , ,; . - , 
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10453 8728 
10454 8695 
10455 8719 
10456 8710 
10457 8761 
10459 8713 

Gravlund: Herredet. 
Reumert: Gammel Kærlighed. 
Børup: Lauritz Nøhrs Hjertefejl. 
Hopkins: Mysteriet i North.-Sagen. 
Beach: Purpur-Blomsten. 
T andrup: Kaptajn T røjs første 

Ægteskab. 
10460 8664 

10461 8715 
10462 

Hansen, C. : Min Kærlighedshi-
storie. 

Allerton: Kærlighed og Penge. 
Min Fortids Fængsel. 

10463 , 8729 
10425 b 8701 b, 

Green: ,Hævnens Dag. 
Thacke�ay: Forfængelighedens 

10464 
10465 
10466 
10467 
10468 
10469 
10458 
10470 
10471 
10472 

10473 
1047A 
10475 
10476 

10477 
10478 
10479 
10480 
10481 
10482 
10483 
10484 
10485 
10486 
'10487 
10488 
10489 
10490 
10491 
10492 
10493 
10494 
10495 
10496 
10497 

10498 
10499 
10.500 
10501 

10502 
10503 

8749 
8727 
8755 
8724 
8744 
8722 

8718' 

8716 
8760 
8752 

8758 

8757 

Marked Il. 
Rindom: T yr�nnens Fald. 
Gjerløv: Hotelrotten. 
Whitlock: Belgiens Jammersminde. 
Erichsen: Min Ven Millionæren. 
Baronesse Orczy: Blaaklokkerne. 
Croker: Hendes 'Skæbne. 
Conan Doyle: Spioncentralen. 
Nygaard: Opbrud. 
Bruun: Oanda. 
Olsen: Postvæsenet i Danmark 

1808-48. 
Applin: For en Kvindes Skyld. 

, Bartleltt: Pigen , fra Wall Stree,t. 
Ruch: Hans Krigsenke. 
Dansk Forfatterforening 

1894-1919. 
Zangwill: En opgaaende Stjerne. 
Diemer: Fører over Sønderjylland. 
Hiort-Lorentzen: Digte. 
Bønnelycke: Buer og Staal. 
Helms: Fra Plato til Bergson. · 
T osswill: Berømte Boksekampe. 
Heine: Lyriske lnterm�zzo. 
Poulsen: Oraklet i De'lfi. 
Wothe: Den graa Dame. 
Michelson: Trods alt -
Green: Det runde Værelse. 
Vaigey: Billie Belshaws Bedrifter./ . 
Albanesi: En tvungen Forlovelse .. · 
Bottome: Winn Staines Lykke., 

· Juul: Sange om Dannebrog. 
8739 Nordhausen: Guldtinkturen. 
8738 Mognay: Ædelstenens Magt. 
87 54 Tinayre: Kunstnerens Kærlighed. 
8735 Lesneur: Gengældelsen., 
3366 dd Breve fra Magdalene· thuresen. 
8745 Ossiannelsson: Lille Benjamin 

1855-1901. 
87 51 Rowlands: Hjertes Kamp. 

Parvus: Verdensrevolutionen. 
8714 Abbott: Molly forlover sig. 

8734 
8756 

Lobedany: For første og sidste 
Gang. 

Kornerup: Ecuador. 
Villiamson: Hvad Skæbnen har 

samme'nføjet, 

10504 
10505 8743 
10506 8736 
10507 8759 
10508 8731 
10509 

10510 
10511 
10512 
10513 

8748 
8742 
8723 

10514 8732 
8252 1 
8251 1 

105,15 8787 

8931 t 
9031 i· 

10516 8783 

10517 '8777. 

10518 8799 
10519 8795 
10520 8765 

10-521 8784

10425 C 8701 C 

10365 C 

10522 8798 
10523 8801 
10524 8804 
· 1.0525 8772
10526 8786 

Vandel : Danmark Barbareskerne, 
Oppenheim: Stjer�en der faldt. 
London: Bokseren. 
Ørn: Dueller paa Rødt og Sort. 
Hume: Den sorte Statue. 

Vig : Danske i Kamp i og for 
Amerika. 

Regis: Kobberhuset. 
Parker: Alice. 
Cross: Den ;tore Lov. 
Jørgensen, A. : Jens Alsing, 
Hiitten: Hendes russiske Elsker. 
Hver 8 Dag Nr. 1--26. 
Verden og Vi Nr. 1-26. 
Linck: Direktør Arth1u Konrad-

sen. 
Pressens Magasin 9- 1 2 
T errail: :R�cambole. : 
Hofman Bang:. ,,For nu, stander 

Land�! i Vaade". 
Egan: Ti Aar nær den tyske 
. Grænse. 
Seedorf: Vinløv og Vedbend. 
Punschou: Djævelens Kløer. 
White: Uskyldig mistænkt. • 
Hopkins: Morder Holman 

Square. 
Thackeray: Forfængelighedens 

Marked Ill.

Brandes, G.: ,Samlede -· Skrifter 
.Danmark Ill.

Schickele: Min Veninde Lo. 
Stockley: Kærlighed og Flirt. 
T rent : Advokatens Søn. 
Calthrop: Hans Drøm. 
Koebner: Maria Evere. 

-0-Ø-C ��<::><OC>C>C>c::> 

Til Medlemslisten. 

Optaget. 
Lokomotivfyrbøder Aage Christensen, Viborg. 

forflyttelse efter Ansøgning: 
Under 13. August 1919: 

Lo.kfb. A. M. Tønning, Aalborg, til Aarhus H. 
" H. N. Hansen,· Brande, til Esbjerg. 
fra 1. September· 1819: 

Lokfb. f. V. E. Jørgensen, Viborg, til Aarhus H. 
•. , 0. H. 0ttzen, Langaa, til Aarhus H. og 
,, R. P. Andersen, Kbh. 0odsb., til Nyberg.
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forfremmelse til Lokomotivfyrbøder fra 1. Septbr.1919. _forflyttelse efter Ordre fra I. Seplbr. 1919: 
Haandv. P. J. Hansen, Centralværkst., Aarhus, i Viborg. 

I 

• H. C. R Jensen, - i Langaa.
• J. P. Platz, - i Kbh. Gb.

Lokfyrb. N. P. Jensen, Struer, til Oddesund Nord 
(Rangerfører.) 

forflyttelse efter Ansøgning (ifølge Opslag) fra I. 
Oktober 1919: 

Afsked efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed 
med Pension med Udgangen af August Må. 1919: 

Lokfører H. C. Petersen, Nykøbing f. ( Depotforst,) 

Lokfører C. N. Aunskjær, Struer, til Varde (Depot
forstander), oir Lokfyrb. L. K. Markvardsen, Nyborg, 
til Hillerød (Rangerfører). 
C..C>C:>C><::::,,,c:::,,c:;,c::::,,,c:::;,,c:::,c=-c>�C>COC:.,c:::::>c:::>c:::>c:>c:,,c>�<:> 

Afsked paa Grund af Svagelighed med Pension med 
Udgangen af November Md. d. A.: 

Lokfører H. P. Molhech, Skanderborg, og 
t} 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
• E. G. G. Andersen, Roskilde.

Nørrebros Vinim.port Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELSEN Tit, Taga 1300 

Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser. 
Ciga:r- og Tobaksfo:r:retn:J.ng, 27 Jagtvej 27, 

anbefaler sig med 
====== Cigarei:, Tobakker, Cigaretter, Vine og Spirituosa. =

Telefon Taga 248 y. M, Kappers. 

CAFE.()ARLSBERGHUØ 
ENGHAVEPLADS 25 

· LAURITS OLSEN
FORHEN CAFE YRSA 

Komplet 
af 

Lager f. CX}_. '}( \e\set\, 8>n\te
Briller 

og 
Pincenez 

Edvard Møller 
�rillehuset - Veaterbrogade 36,

{j.lacis eafe�n 
ved Østbanegaarden. 

CARL JENSEN. 

Bageriet Hj. af Jagtvej 
og Borups Alle, anbefaler sig med 

1. Klasses V a:re:r
til Jernbanefunktionærerne.

Ærbødigst Georg Johansen. 

�o�\naa'osie1 );g,
Første Kl.s Kødudsalg 

Plæske-Børsen. 
Oodthaabsvej 18 A. 

Kun friske, 1. Kl.s Varer. 

C. Clausen & Co.
Stort Lage.r af Cigarer, Ci
garetter, Pibe.r og Stokke. 

Østerbrogade 114. 

AKVAVITTER 

Høje ste Laan 
paa Klasse- og Koloniallodder. 
Gevinster udbetales billigst. 

R. J EN S E N, Nansensgade 32
Telefon 3279. 

Cigarforretningen 
4 Saxogade 4 

Anbefaler sig til Foreningens 
Medlemmer med 

Cigarer, Tobakker, Cigar
retter og Snus. 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra 10-7 Tlf. Vester 905 x 

Hele Tandsæt fra 20 Kr. 
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate 

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, 
Reparation udføres paa faa Timer, 

Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. 

������� 

C. 8. Møller & co:s
Cigarer - Cigaretter 

Cigarillos & Tobakker 

faas hos d'Herrer forhandlere samt 

Østergade t &. Østerbrogade 27 

Annonce-EkspeditiQner: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 ',· 

Telefon Vester 4011. 
for Provinsen: L. Rasiøussen, H•ns Tausensgd. 14, Odense.' 

T elefoø 2288. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2
, Kjøbenhavn ,B. 

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

Tegnes paa alle- Postkontorer i Skandinavien. 

I 
I 

Samlede Garantimidler pr. I.Januar 19191· HAFNIA ca. 95 Millioner Kroner. . 
· Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan.19191 

ca. 350 Millioner Kroner. 
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