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Emo1umenterne.

Der ef Bevægelse blandt Lokomotivmæn
dene for Tiden. Lønning,ssagen og med hvad
a.�rtil hører.optager og behersker fuldstændig
Sindene. Arbejdstidsspørgsmaalet indta'ger
c�saa eri dominerende Plads, og bla�dt Lo
komotivmændene er der en"dnu en 'Ting0 der
har_ Aktualitetens Interesse, nemlig Spørgs
maalet oni. Kørepengenes Forhøjelse. Og det
er jo saa sandt, at disse nu er langit under
· Pari, langt ·under den Værdi de før har haft.
Kørepengenes Forhøjelse ei· paatræng,ende
nødvendig; men det er ogsaa nødvendigt, at
Personalets Opholdsværelser er indi:ettede
saa hyggeligt som muligt �or . do.g i nogen
M,aade at bidrage til, at Persotialet ikke føler
Utilfre�sheå med sin, Gerning og da navnlig
i en Tid, hvor Kørepengenes Utilstrækkelig
hed ligefrem tvinger Personalet med dier
mod deres_ Villie bl at opholde sig i disse
i.Almindelighed mindre hyggelige Rum. De
maa opholde sigj der, saa godt som uafbrudt,
de er · bu[\del: til Stuen, foroi Peng
, emangel
hindrer dem i Opfyldelse afl Ønsker om Ny
delse af en eller anden Forfriskning. D et kan
der ikke blive Raad til. Der maa derfo1' stræ
bes henimod, at Værelserne bliver saa godt
indrettede som muligt, et Ækvivalent for Sav
net af Hjemmet og dets ·Hygge. Vi vil dog
gerne indrømme, at der i den Henseende
gøres noget, man ser foi·staaende paa delte
Krav, om end vi mener, at der er uhyre meget
tilbage at rette, inden vi naar tilfredsstillende

· 2. Marts 1919.

Forhold.· Vi nævner .dette, Spørg:smaal, fordi
det i visse Henseender har overmaade stor
BetydniQg· baade for Personalet og for Stats,- · :, 1
banerne.
For Lokomotivmændene, �er, paa
. Grund
af Tjenestens Beskaffenhed, maa tilbringe
mange Timer· fra Hjem111et, er Hovedsagen
imidlertid Godtgørelsen for Kiørselen, den be
tinger i højeste Grad, at Opholdet ude bliver
taaleligt, og man er nu tnaaet til det Tidspunkt,
hvor man ikke længere taalmodig kan· se p,aa,
all alt, hvad der maa købes ude af Fødeeller Drikkevarer, er steget saa voldsomt, vi
kan maaske 'sige urinieligt, · ,uden at. e n. til
svarende. Forhøjelse af Emolumenterne: har
fundet Sted. M:en det gaar med dette, som med
saa meget andet ved Statsbanerne, Forhøj
elsen komme.I'. først, naar Udsættelse er umulig længere, og saalecles er det nu. Ønsker
man blot det mest nødvendige til ·Livsophold
ude, maa man, foruden at ·nøjes, med det til
Tider daarligt, belagte Smø1�rebrød og mer
eller. mindre opvarmede eller OJ)kogte Kaffe,
ligefrem sætte Pe'nge til vecl at køre for "D-e
Danske Statsbaner". O,g Kørepengene skulde
dog kunne dække over Udgifterne ved Loko
motivpersonalets Tjeneste; men den Tid er •
forbi. Anstiller man P:orsø1g med at fag Køre. pengene til at: strække til Udgifterne uden for
Hjemip,et i en M:aåned, vil man snart opdage,
at allerede i Mjdten af Maaneden maa
. ·der
gribes til Maanedslønnen for al: klare U dgif
terne Maaneden ud, og det kan i. kke og,· hal'
aldrig været Tanken. INej, Emolumenternes
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Størrel�e maa og har vel i nogen Grac været sig om, og derfor, økonomisk set mindre kost,.
.,.. Persona.les' Krav be�
afpassede
efter. tidligere Tiders Pris•er. Det bart, maa det køl'.-ende
e.1'1 m'a:n;g e Aar siden de har vær, et underkastet tegnes som �ødve·ndigt og rimeligt, og ;i
Revision, OB de. m'aa selvfølgelig tilpasses som syn
; es ikke det . kan· afvises.
alt andet ,efter det �ldende Pris:niveau.
Lokomotivpersonalet maa siaa .ofte være
f
Siom Lønningerne
nu en Ga:ng er - diss'e borte fra sit Hjem et Par Dage for at køre.
e� i Forvejen altfor smaa _:_, er d�t i høj en enk'elt Tur, og som Følge her_ af maå' de.
Grrad ,at forringe det k1ørende Personal_es1 øko købe Føde.varer ude i den Tid. Mied den
n<!,miske Stilling gennem en Or:dning, der an ene�te og sidste Forhøjelse Kørepengene igen
viser, at de Udgifter, 'der er en Følge af hem m'angie Aar. har været underkastet ibereg
Tjenestens; Besk'affenh'ed, og som skal beta net, kan Kørepengene for Lokomotivføreres
les ved Emolumenter, ikke dækkes, af disse, Vedkom'mllnde indbringe den svimlende Sum
tnen �r det til en bydende NødV'endighed� af ca. 4½ Kr., og tor Lokom1otivfyrbødere
at M:aanedslønnen m�
' a, a.n�bes paa; Grund ca. det halve. Fon dette Beløb skal man leve
af. KørepengenesUtil!>tr
_�fikelighed.
ude i to Dage.
'
Da det k1øreinde Personale imidlertid under
D e t e r s i m p e l the n 'u mulig t.
M ellei1 anden Form. maa,have God!gøFelse for
· Ovenfornævnte er ikke noget isqleret Til
Pra:værelse fra Hjemmet, og da der gentagne fælde, men ligge1� i en Kørselsfordeling, h'V'or
.Gange.er. foretaget Forhøjelse af andi:e Diæter, , Personalet kun kører <len Tur og aldrig andre.
fordi disse har v�ret for smaa, maa. Resulta
Af saadanne Tilfæl�e kan der nævnes man
tet ·for. det kørende· Personale ogsaa blive ge, hvor Statei;i betaler _sine Tjenestemænd
dette, at Emolume' nterne maa. o� skal for godt 1 Kr. om Dagen til· Dækt?-ing af , Ud
højes til det rette Niveau. Og det ,er ubegri gifter. under· Fraværelse fra Hjemmet.
Vi kunde udm�rket �odt trrekk'e flere Eks�
beli,gt,- at saadan Forh'øjelse: ikke .allerede er
empler. frem, men det sylies
os ,ganske" o�er
skN,
,
Alle de, som p;aa Gl'IUnd af Tjenestens Med flø4.ig. Tallene, Prisstigningerne taler et saa
' nde
før, m'aa købe Fødevarer p,aa Restaurationerne ty,deligt
Cl Spiiog, at man med megen Ret k u
ude paa stationerne har faaet !1-t ·mærk� hvor vente Gene-ral·direktoratets forsr•taa,ende Mie dForhøjelsen trykker. For i Flæn_g at nævne virkning til en Forhøjelse .af Kørepengene.
· Fællesudvalget har allerede for længere
t10gle Eksemp,ler. skal vi nævne, at et Stykke
Smørrebrød; som fø1· Dyrtiden kostede 6 Tid siden rejst dette Spørgsmaal; men vi1 sy
Øre, nu koster det
• dobbelte, og en h'alv _Flaske nes denne Sags' Behandling trækker noget vel
Øl, som kostede. ?-7 Øre, nu er steget til meg, et i Langdrag. Og �ravet er dog efter
12-14 Ør:e, og pa,a tilsvarende M�ade gaar vort, Skøn _'.. ·som s�dva:nligl: - meget be
det med alle de Forfrisknin,.ger Tjel!este- · skedent, kun 0,3 Øre pr. �·m. •Med '.Prisstig
m�ndene tvin:ges til at købe. ude. Det vil med ' ningerl}e som Grundlag kunde et Krav paa 1
andre Ord sige, at disse Fornødenheders Pris ca. 100 p:Cts. F;orhøjelse have været forsvaret.
Saameget mere, som Kørep�ngene i mange
er.. steget med JOO pCt. og derover. Ser man
saa hen til Stigningen paa Kørepengene" s�aar A'ar ikke har været bragt
I!' opad samtidig med
de,nne i et a_bsolut Mjsforhold til Prisernes Lønningsrevisionerne, hvad vi dog mener ikke
voldsomme Sti�ning._ Og i denne S:ammen var et ubilligt Forlangende.
· M:en som .sagit Tjenestemændene e r besk1e:d
næng ønsker vi at si: ge, ,at vi ser noget ufoF'
staaende ·paa, at m�n ikke samtidig med den ne i geres Krav, uden at de dog derfor ser
nødvendi� Forlføj,els� af Lønninger gennem en støtr'6 Imødekommenhed, en stø,'rre For-.
DyrtidstilLæg og andre Tillæg af Dagpengene sta:aelsel Og] finansielt set betyder den samlede
ikke har tageh det logiske og selvfølgelige S:um dog ikke meg, tt; : p•;:ta Stati5banernes Bud
Skridt ogsaa at forhøje, 'Kørepengene
i til get.
•
· Dette er .og ma:a dog væ�e Tjenestema' nden
svarende Gr�d." H·vorfor skulde det kør,ende
Personale behandles som Stedbørn. Da det uvedkommende, i;;kal man h'ave Tjenesten u�
er. en mindre Del af Personalet det <!rejer f�rt m9• d�µ Sla:gs Godtgø,relse, som· det
I
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kørende Pe\rsonale erholder, _maa man med
Berettigelse kunde kræve, at dis's e i det mind
ste hblder Trit med andre Godtgørelser for
Fravætelse fra Hjemstedet, og dette mangler
der umaadelig meget i.
Spørg, sma:alets Løsning er ganske uafhæn
gig af Lønningskommis�ionens Arbejde, og
vi maa derfor fremsætte et stærkt Ønske om,
at der snart bringes! en Afslutning paa Sagen;
thi for de Tjenestemænd, der berøres heraf,
bliver Savnet af de nødvendige Penge, som
Erstatning for Opholdet udenfor Hje111stedet,
mere o"g mere føleligt._
Vi fventer derfor snarst en Løsning.

Otte Timersdagen.
Kravet om_ 8 Timers Arbejde, 8 Timers Fri
hed og 8 Timers Hvile er snart 30, Aar gam
melt og 'betragtedes endn:u for kort Tid siden
som en overdreven Fordring. ArbejdsgiveTn�
rynkede foragtelig paa Næsen, naar de hørte
det nævne.. Arbejderne derrtonstreTede hvei, rt
_Aar. den 1. Mjaj med vajende 'Faner og klin
gende Spil.
' an tog ogsaa Spørgsmaalet op ved d!e peri
M
odiske Forhandlinger m'ed Arbejdsgiverne og
iod som orri man nu mente det alvorligt,
• nu
sk'ulde denne Sa:gi løses. M:en alligevel gik der
Aa11 efter A:ar, uden at man rykkede M:aalet
sy;nderligt nærmere
- .
�'agen var nemlig den, at Arbejderne nok
vilde den kor.te Arbejdsdag,, men vilde eller
kunde.ikke taale noget' Afsavn i Fortjenesten.
Uden dette var M:odstanden for stærk. Man
h'avde i kke Kræfter nok til samtidig at hæve
Lønne'n og føre Kravet igennem.
Saa kom Veridenskrigen og vendte opl og ned
' e kn'gsfø.r:ende
paa nl'ange -Ting. ArQejderne i d
Lande, der �nnem mere end fire Aar havde
opholdt sig i Skyttegravenes Mu
! dder, vil nu
ikke længere taale at være Kap,itale,ns eller
Militarismens lydige
. Slaver.. De h'ar set' at
�ssen har: Magiten, og d!e vil nu bruge den.
Kapitalen har: derfor indset, at den nu maa
fire og har derfor: tildels kapituleret, og Kra
vet om den 8 Timersda:g er nu ,Praktisk talt
anerkendt overall i de krigsførende Lande:
1
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Ogsaa her i Danmark er Forstaaelsen
vokset, selv om der endnu kæmpes med ·Ar
om Kravets endelige Gennem
bejdsgiverne
•
førelse.
Loven om den 8 -Timersdag vil bevirke, at
Jernbanemændene indenfor en rimelig.: Frem
tid kan vente Normalarbejdsdagen indført
overalt.
I
Spørgsmaalet er nu, navnlig for det kø
' ,rende
Personales Vedkommende: Hvorledes k:an den
bedst gennemføres.
Vi kan iføl,ge vort Arbejdes Natur ikke
kræve en Arbejdstid, der for hver enkelt Dag
er: 8 Timer, e, ndnu mindre fastsætte en be
stemt Arbej,dstid indenfor bestemte Timer af
Døgnet. Vi maa derimod selvs'agt finde os i
er længere
en Arbejdstid, <ler det ene Døgn
li
end 8 Timer ogi det andet' til Gengæld kortere
end 8 'Timer. At det vil volde Vanskelig1heder,
ved vi af Erfaring fra Forh'andlingerne om
de nuværende - tndels - gældende TjenesteTidsregler.
: J ' :]
' , , ;
'
Vi ved navnlig, at det er vanskeligt at fast
sætte Regler; der foruden at tage tilstrække
•
ligt Hensyn til V?rt- Arbejdies særegne Be
skaffenhed ogsaa y1der, Personalet den miest
nødtørftige Besky,ttel'se. S'ærlig gælder; det for
Personale udenfor de faste Ture. Og Van
skeligheden vokser, hvor vi staar overfor en
uforstaaende bu11eaukratisk Embedsm·and.
Her er vi ik'k:e uden ubehagelige Erfaringer.
forhandlede om T
Da
, Jenestetidsiregilerne,
kunde vi udm,ærket :godt inds,e, at vi paa for
skellige Punkter, var·. mere ·imødeklomttiende
overfor Administrationen, end 'vi helt .kunde
forsvir� men vi kunde ogs:aa i' n:dse, at det
paa viss,e Punkter. var nødv,eridtgt at gøre ret
store Indrømmelser... der.som man ikke skulde
læg,ge den daglige Tilrettelæggelse af Tjene
sten altfor store Hindringer i Vejen.
1
Vi stolede s.�a:I til Gengæld paa, at der ogsaa vildtr blive vist os Rorstaa:else og velvillig
Fortolkning af Bestemmelserne fra· vore Fore
sattes., Side; m;en vi m'aa bekende, at flere
af disse h'ar sk'uffet os i en ikke ringe Grad.
Af Sk'a:de bliver man klog, hie:d'der et _gam:
melt Ord. Og:saa vi er Meven klogere i den
Tid, der .har væ,ret arbejdet med Reglerne, 'og
vi vil, naar. der nu atter skal føres: Forhand, ling, vide at tage. os i Agt for at stole paa ·
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en Forstaaels:e og Velvillie, der ikke altid
er til Stede.
' De nugældende Regler kan paa mange
· Punkter tjene'. som Rettesno1· for Indførelse
af 8 Timersdagen for Lokomothrpers·onaleL
men rnaa iøvrigt grundigt omarbejdes.
Naar vi nu -gennemlæser Reglernes Bestem
melser, saa undres man over, at Reglerne
paa noget Tidspunkt har kunnet b,etyde Frem
skridt, og dog er delte Tilfældet. Det maa
huskes, at Reglerne blev udarbejdet under
Indtrykket af den Højkonjunktur vi havde
i de første: Krigsaar; l:Jlev Jil p,aa et Tids
punkt, hvor Kravet til Arbejdsintensiteten hos
1
Loko motivpersonalet var '•uhyre. At sige, at
vi i disse Aal' maatte arbejde strengt, er et·
aitfor vagt Udtryk, nej;·,rigtik-knokkel Slid
•·
n1aatte der ydes.
Øette, at man
stod paa Maskinen' uafbrudt.
'
i indtil i4 Timer uden saa meget s·om 5 Minutters Pavs,e skete for, fleres Vedkommende
saa hyppigt, at det næsten kunde kaldes for
en Regel, medens Tjenestetider, der var endnu
hcngere, ikke var ukendte. M,ed disse Forhold
in mente kan det bedre forst, aas, at den maks
imale Tjenestetid blev sat saa højt som til
245 Timer pr. Miaanecl., Al Turene ma_atte
lægges saaledes tilrette, at Tjenestetiden gik
op til 235 Timer (planmæssig) pr. Maaned,
,at cier over de 235 Tjmer yderligere. kunde
kræves 5 Timers, Arbejde uden Godtgørelse,
og først · derover kunde man tænke sig al
yde et beskedent Vederlag. EUer en Bestem
melse som siger, at Tjenest�tiden for el Døgn
' gaa op
' t'l
r·
maa
1 1"
;> T'
1mer. .
Det·. er givet, . at. disse Bestemri1elser maa
revideres sammen med flere andre.
Det ved Statsbanerne beskæftigede Perso
nale arbejder under saa indbyrdes forskel1 lige Forhold, at der, selv om der i Aln1inde
lighed fastsættes en 8 Timers normal Arbejds
dag,· maa tages Hensyn til, om Arbejdstiden
kan. henlægges til hver Dag at være indenfor
en bestemt Tid a;f Døgnet, om den kan' lægges
i 'Dagtimerne, om den kan lægges paa de ah
mindelige Arbejdsdage og saaledes være 8
· Timer daglig paa Ugens 6 Sognedage, eller
oni den maa forde'1es uregelmæssigt over hele
Døgnet, p,aa S.øgnedage, paa Helligdage, om
Natten eller i. det hele naar som helst
1

,

Der maa ogs[ aa tages Hensyn til, om Fri
tiden kan lægges saaJedes, at 1:jenesten:an.t
den kan nyde den i sit ,Hjem, eller ·om en
Del af Fritiden falder · .udenfor H iemstedet.
Der er derfo!l� mange ,forskellige F�rhold
at overveje ved Forhandlingerne,' og det bli
ver: - ·navnlig med vore Erfaringer in mente
- fugenlunde nogen let Opgave, at faa ud-'
arbejdet· Regler, der sqmtidigt ined at give
Statsbanerne fornødent Spillerum til l)d-nyt
telsen af vor Arbejdskraft og;saa i tilstrække
lig Grad · yder Personalet Beskyttelse. '
Hvorom alting e1;, _saa �aa d,e i de nu
gældende Regler fastsatte maksimale Arbejds
. tider nedsættes, betydeli_gt.
Esbjerg i Februar.
Mi.' M o r t e n s e, n.

Løn_k�av og Kontingent.
Det har glædet mig, at der er k'ommet saa
mange Indlæg om Kontingentforhøjelsen og
vo,re Lønkrav. Jeg vil haabe, der maa komme
flere endnu inden Deleger1etmødet. Sagen vil
nemlig dermed· være saa grundigt debatteret,
at Drøftelsen af den p,aa Delegeretmødet ikke
vil tage lang Tid. Medlemmerne bliver langt
bedre orienteret over vor Stilling:, end hvis
den kun blev diskuteret paa Deleg.eretmødeL
Først vil jeg takke Hr. Høegh foi- hans. gode
Indlæg. N aar et Rorslag har saa varme For
kæmpere, er det et godt Forslag og vis.er. os.,
hvilken der er den rigtige Vej at gaa.
. Det er ogsaa min Tanke, at vi maa søge
Alliance med Dansk Smede- og M:askinarbej
der-Forbund og: nied Værksteds- og Remise
arbejderne. Skulde disse. Foreninger J{ræv,e
et Vederlag for d'ette, saa er det en Selvfølge,
at vi betaler, hvad der bliver forlangt. Og
jeg synes endda det er bedst, at der ydes
Betaling fra vor Side; thi da kan vi med
større Ret vente Støtte af disse 'Mænd, · som
har nogle Forudsæt.nin;ger for at kunne ud
føre vort Arbejde. løvrigt �r jeg overbevist
om, at ingen organiseret Arbejder vil optage
vor: Gernirtg og, dermed falde os 'i Ryggen.
Under alle Omstændigheder er det klogt at
tage alle Ting i Betragtning og søge s,ig gar
"
deret mod alle · Overraskelser.
· 'Vore svenske Kollegier kæmpede, saavidt
�eg kan skønne, foruden mod
, Ar:bejqsgiverpt
ogsaa mod den ikke helt venlige. Hoidning de
øvrige J,ernbanemænd indtog.· Og det ·,kati
jo ikke nægtes, at eh mindre·passiv'Holdning
0

55

QANSK LOKOMOTIV TIDENDE

.\

fr; d'isses Side vilde have haft nogen Bety,d
ning. Det er imidlertid et kedeligt Faktum og
det er beklageligt, at Folk", som staar hinan
den saa nær i det daglige Liv, i deres Ger
ning ikke ser hl.ed større Forstaaelse paa en
Kamp for Opnaaelse af bedre, -Livsvilkaar og
for: Retten til at bestemme over disse. Des
uag:tet tror jeg p,aa, at de svenske Lokomo
tivmænd, hvis· den Dag k!ommer, at andre
svenske Jernba,nemænd ·gaar i Kamp for bedre
Vilkaar, alli,gevel vil være at finde paa den
rigtige Side, og at de vil bidrage til, at Kam. .
pen forløber hurtigt og gunstigt.
Jeg sympatiserer ganske overordentlig nied
· Hr .. Sessings Forslag. Men jeg mener, at vi
ikke maa. brugie Pengene saaledes, som Hr.
S. foresla;ar, inden vi har faaet vor ny Løn-·
ningslov. Naar vi først har faaet den bragt
heldig hjem,. saa vil jeg give Hr. S.s Forslag
min varmeste Tilslutning]; thi del vidner om
Klarhed over Fremtidens. Krav, o. g• det er et
Forslag, som
vil blive gennemført.
l
Til Hr. Christensen vil jeg. sige: Tak for Oplysningen om, at vor Arbejdsgiver ikke er
en enkelt M1and. Det vidste jeg skam ikke.
Jeg troede, at der i ethvert Akties:elskab var
flere Aktionærer, men kun een M,and, som
Arbejderne førte Forhandling med, nell}.lig
Lederen, oig han fik sine Ordrer fra Aktio
nærerne. .Er det ikke ligesaa h'o s, os? Den
øverste M0".ndig1hed er Trafik111inis:teren, og
han faar sine Instruktioner af Aktionærerne
(det danske Folksi Repræsentap.ter i Folke
og Landsting).· Jeg tvor det.
Dernæst vil jegi udtale min Beundring for
Hr. C.s naive Opfattelse, hvor han· talel om
en Sympati, der vil blive vist Lokomotivper
sonalet. Jegi ved_ ikke, om Hr. C. har mær
ket, at Sympatien er: bleven omsat i det vi
skal have at betal� Købmanden med. Jegi har,
i det- mindste_ ikke kunnet komme til min
Købmand med Sympati o.. lign. Nej, han
siger: Penge_ne paa Bordet e\lers ing,en Varer.
Hr. C. skulde hellere have skrevet, at han
stod paa samme Standpunkt som Svenskerne
i min Barndom, naar de kom for at søge Ar
bejde. Blev de spurgt om, hvor meget de
vilde have for det,. svarede de: Hvad Hie:rren
vil give! �en det Standpunkt har Lokomo
tivpersonalet forladt for længe siden. Og saa
beklager Hr. C. sig over, at den lille Løn ikke
ka� svare Kontingent med den store., Hvem
har den store Løn, Hr. C:? Jeg ved det ikke;
men der tænkes m:aas:ke paa Førerens lidt
højere Løn. Jegi vil da spø�ge, om: Organi
_ s _
ationen har gjort saa lidet for Lok'oinotiv
fyrbøderne, at 'det kunde berettige at komme .
me� e� saadan Tale?. Jeg• ved dog, at Or
gamsahonen e� S!kyld i at min Lokomotivf)7bøderti1
er bleven s'1'.ærkt forkortet. Men
\

jeg tror forø,vrigt nok, at jeg kender lidt
til Hr. C.; det var vist ham, der gjorde For
søg] paa at angribe H. B. paa M:ødet i Citys
Selskabslokaler i Januar M1a,aned. Nej, Hr.
C., naar man vil lære andre at gaa, skal man
først forvisse sigi om, at ens Tæer ikke ven
der indad, for saa kommer· man let til at
træde sigi selv over dem' midt i Timen.
Hr. C. stillede ellers IZrav nok til H. B.
den Aften; men hvorledes tænk'er han si, g,
at hans Krav olll' ·Godtgørelse for den lange
Aspiranttid skal gennemføres, naar han ikke
vil ofre det fornødne tiL at underbygge Kra
vet med? S1aa skriver Hr._ C., at han fors.taar,
at der ikke er Eniglied indenfor 10 Ma
1 nds
U dvalget. Hr. C. har Ret, og 'det fik han
ogsaa bekræftet paa Mødet af Hr. S,tr:and,
idet Hr. Strand der hævdede som siit Stand
punkt, at det mindste K·ontingent Vi skulde
betale var 10 Kr. pr. Maaned. Jeg tror, at
hv'is det Forslag var kommen til Afstem
ning den Aften, vilde. det være blevet vedtaget
med alle Stemmer: mod 1, og denne, ene· h'av
de V:æret H:r. C.s. For jeg har faaet den
Opfattelse, at Hr. C. ikke vil lade sigJ over
bev'ise, selv om han· med sig selv k1an indse,
at han er kbmmen paa Glatis.
Nu, er det Tid at sige s.om N ordmændene,
:
dengang de stod overfor det afgørende Øjeblik:
1

,Vil du, Broder, være med
i den Kamp,, d_er nu skal fø.res·,
ubønhø:rligJ til der gøres
Tilbud om en værdig Fred,
eller, Broder, vil du · heller
svige
· dine Arbejdsf;æller.
_ N. L. H' ,a n s e n.
'

i )I.''

Sammenhold.
Enighed er Styrke. ·

Med levende Interesse læste jeg i Februar
nummeret de meget aktuelle Artikler:
»Kontingentforhøjelsen<. Et af de mest om
stridte Punkter er, hvad skal Pengene anvendes
til? Jeg tror at kunne give Svaret: -'- Til mange
Ting _...: _ men først og fremmest, det, der for en
hver Organisation betinger Levedygtighed og
Anse�lse i Samfundet, nemlig, at den har udbyg
get Grunden under sig og rejst et Bolværk om
sig. Indenfor dette Bolværk skal Dansk Lokomo- ·,
tivmands-Fore.ning rejse ·sin Bygning, tømre den
med Jernbjælker og nitte den med Staalplader.
Vore Medlemmer er Fagfolk, der kender Jeri:J.ets
Evne til sejgt at staa imod Tidens Storme.
Men for at dette kan_ s:ke, skal Plader og

.
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Bjælker i Form ·.af Penge 'fra Medlemmerne
mig. Skal vi hævde os som selvstændig Organi- .
slæbes til Byggepladsen, hvor •Rich. Lillie er Ar- sation og •vinde frem til den Plads, hvorfra vi er
kitekten og Hovedbestyrelsen Bygmestce. Staar skubbet tilbage, saa maa vi bringe Ofre. - Jeg
denne Stab støttet af Medlemmernes Arbejds- indrømmer, at det desværre.:.kan knibe for mange
dygtighed og Vilje, skal Flaget nok inden ret
at undvære disse Penge. 1'4en at 'de kan undvæ
længe kunne smælde i Solskinnet over det beres, og at de skal undværes, det maa du sige til
vingede Hjul, der hejses ved Rejsegildet. Byg- din Hustru, der ellers har hver en Øre behov til
ningens Motto skal være, at
Husholdnigen. Vær sikker paa, at hun vil give
»Selvgjort er velgjort<. Saadan skal Dansk dig Ret.
Lokomotivmands-Forening rejses.
Det gælder Fremtiden, og ogsaa i den skal vi
'
, Den ærede Forfatter af Artiklen: » Vore Løn- leve.
,
krave skal jeg høfligst, meddel�, at vi under en
For ti Aar siden, i 1908, ejede Organisationen·
eventuel Staridsning, intet har at frygte fra ikke ret mange Hundrede Kroner. Da hed det
»Dansk Smede og Maskinarbejder, Forbund«s sig, at vor Arbejdsgiver er Staten, og dens Vilje
Side, dertil, er denne Organisations Medlemmer er vor Lov. Det troede vi paa, derfor blev .vi. sat
altfor højsindede. De vil· ikke agere ·s:kruebræk- der, hvor vi i Dag hænger.
kere eller. en anden Art Forbi·ydere overfor OFVor Organi�ation ejede ikke den Gang hverganiserede Lokomotivmænd,
ken moralsk eller økonomisk Sammenhold,· og
Dog maa jeg sige, at jeg intet havde imod, at
vi maatte trække os slagne tilbage, fordi vi ikke
vi blev inddraget under » Dansk Smede og .Ma- stod enige om Kravet.
skinarbejder Forbundc som en særlig Afdeling.
forandret sig siden da. Nu
Hr. Sessing har mit Bifald, naar han peger - Men Tiden har
. 'er vi i Dansk Lokomotivmands-Forening og er
paa det forkerte i, at man paa Delegeretmøde
mobiliser.et til een Garde. Farven er ligegyldig,
har vedtaget den mærkelige Kontingentforhø,irød eller hvid, blot vi staar enige. og_ lad os nu
else, hvorefter det halve senere tilbagebetales
endelig holde paa Enigheden- som vort helligst�
Medl_emmerne. Det skulde have været forklaret
Symbol; lad ikke os selv eller andre mærke blot
Medlemmern�, dette Nødvendige, at OrganisaAntydningen af Uenighed, hvis Dagen komme'r,
tionens Fremtrid krævede den økonomiske Sikat
det gælder.
kerhed betrygget ved Skabelse af en Kapital; d,er
Vi er, altsaa samlet under een Hat, og det er
skulde vokse sammen med os. Hvert et Tusind
godt!
Vi er enige om at tilkæmpe os vor økono
Kroner, der blev føjet til, skulde vi selv 'føle som
miske
og soci�le Plads indenfor Standen.
en ny spændt Muskel i Kroppen, der rankede vor
Organisations Legeme og øger den selvstændige
Men lad os ogsaa blive enige, om at give Or-.
og moralske Bevidsthed, at vi Lokomotivmænd ganisationen saavel en økonomisk som en nio
kan vinde. frem i vor Enekamp, nu, og for Frem- rals Støtte ved at slutte os til Hr. Hansens For
'
slag og bidrage det dob_belte Kontingent. Det e1;
tiden.
Hr. Ses;sing har ogsaa min Tilslutning til, at svært for mange, det indrømmer jeg, men hvo
der ved Hjælp af Organisationens Kapital bør intet vover intet vinder. Jeg tror disse Penge vil
tilflyde Medlemmerne Oplysning, saavel ved give mere end tidobbelt Rente senere..
Derimod tror jeg ikke, som Hr. T: Christen
For�drag organisatpriske som teknniske, som
ved Rejseunderstøttelse med Pligt til at aflægge sen, Gb., at vi blot skal lægge Hænderne i Skø
det og vente, at vor Arbejdsgiver" Staten, nok
Beretning om erhvervet Kundskab og Erfaring.
Den smukke og varnie Tanke, at der bør fin- skal belønne. Det .kan Staten være tjent med,
des en Udvej til at hjælpe de ikke�pensionsbe- men ikke vi. Nej, Hr. Chi;istensen! Tro ikke, at
rettige Ensker, skal Hr. Sessing ogsaa have Tak der kommer stegte Gæs, med Kniv og Gaffel i
for. Heri ligger nemlig Trygheden for Fremti- Ryggen, ind ad Vindu(;lt, uden at vi· selv bringer
den gemt, og at skabe den er Opgaven for enhver et Offer. For d'ette er �emlig Kardinalpunktet i
den nye Lønningslov, at vi saakaldte fastlønnede
Organisation. Men alle Lokomotivmærid maa
kunne forstaå, at der mangler Penge i Kassen til ikke længere sl{al nøjes med en Sulteløn i Tje�
bringe- disse filantropiske Foretagender i nesten og en Sultepension i Borisonten. Nej, vi
Gang'. , Faar vi' ikke Brug fc:\r Pengene· til dette forlanger at komme til at leve. som. Mennesker
Formaal, hvad'jeg vH haabe, nuvel!' saa gaar vi med Adgang til Solskinnet. Og herfra udstraaler
en Tid i Møde, hvor det. er godt at vide sig stærk den nye Tids sande Morgenrøde; ogsaa for Tje-
nok til at yde Broderorganisationer en hjælpende
nestemændene, at de, der arbejder, skal have
Haand. Endelig var ·det jo :ingen Skade til, at en Løn, der kan delagtiggøre dem i Livets Gå
vi befæste�e os med· kommende sociale Kampe der. - - for Øj-e.
Kontingentforhøjelsen er en bedsk.·Pille: f,or.
Jeg haaber, de .ærede Medlemmer forstaar mange. Men organisalionsmæs�ig' set ·er hver
}{
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gens Virksomhed, berørte derved Ansættelsen af
en- tyrkisk Lokomotivfører. Et enkelt- Medlem fra.
Gb.2 paatalte dette, derved var der givet Sig
nalet til Kamp.'. Personlig er jeg langt fra enig
med det ene Medlem f ra, Gb.2, en Del er jeg
dog enig med ham i.
, Hovedbestyrelsen kan ikke give Dispensatio- ,
ner uden først at høre Medlemmernes Mening;
det Spørgsmaal kan have langtrækkende Betyd
ning i Fremtiden . Hr. Rtch. Lilie pyntede paa
Sagen med smukke Talemaader om Humanitets'
følelse, Hensyntagen og de for Haanden værende,
abnorme Tilsta:µde. ·Au dette kan være meget
rigtigt, kun den selyraadende H�dling er, urigtig!
, Lokomotivfyrbødernes· Formand, Hr. L. �"
mussen, var ogsaa i Ilden. Nej! Hr. Rasmussen,
saa let dæmper man ikke en letf�ngelig Brand.
Det ble•;v desværr e personlige Angreb og Jkke
noget virkeligt -Forsvar; vel havde det ene Med
lem Pl:1-3. en Maade ogsaa rettet personlige An
greb, det maa dog tilgives, han er ikke Indehaver
af Talekunstens Genius, hvor m�et mindre bli
ver han da ikke, naar alle de -optrædende fal,,
der over ham.
Han h�r Ret i sin Kritik af dette ene Spørgs
maal, vær ,forvisset om,
., at mange del�r hans Meing.
n
D�n ulmende Ild i Gb.2 har sit Udspring for
længe siden, ikke mindre er den bleven, efter at
' Hr. Lokomotivfører G. 0. F.-Lund blev·Formand
• " · Gb. Afd.- Nr. 2.
for Gb.1. Dfl,t kan ·være, at Hr. Lund har saa
mange Ting at , varetage, saa han ikke_ har , Tid
Godsbanegaardens Afdeling-2 er i de sidste at skænke cfe fra Gb. · 2 inds...endte Forespøi:gsler,
Aar .beæ;ret med' mange forskellige -.Navne; . det og Forslag nogen Opmærk,somhed. Hr. Lund har
�ørsre Separatister; •dernæst Syndikalister, saa paa flere Maader behandlet de fra Gb.2. ind-·
Bolscheviker, fo r endelig at være Spartakister. · sendte Sager med en utilbørlig Langsomhed.
Rigtig n,ok staar'der i Bestemmelserne, at-GeKært Barn har mange �avne !
. Her bliver Betegnelsen »kært Barn « nærmest neraldirekto ratet ikke behøver svare før efter
2 Maaneder. Hr. Lund , bruger 3 Maaneder. Ja!
Ironi.
,
· Paa' den an den Side: hvorfor er. 'ab. 2, om hvorfor ikke., Ydermere kom der' for nogen Tid
ikke altid, da næsten altid · i Strid med Dansk , siden en Turforandring. I Henhold til Foreninc ·
., relse. - ' gens Love; skal enhver saadan ny Tjenesteforan
I:o�rn�oti'{ma:nds Fo renings Hovedb mity
dring _ f remlægges �or hele Personalet, ikke . des
Ja! hvorfor ? Herpaa er meget at svare. _ Gb.2
.
mindre henlaa den omtalte _Skrivelse hele Tiden
er i· ndeil, ved mange Lejlig heder, paa Grun d af
si.t store Medl_emsarital, og indenfqr disse r.epræ- paa Lokomotivførerstuen, og der ønsker man
senteres mange forskellig.e Meni nger. Naar end- : ikke, at Lokomotivfyrbøderne kommer mere �nd
-videre Medlemmerne . er med paa Dagens politi- højst nødvendig,,
ske Begiv.enheder, maa Afdelingen. blive præget•
N�a� man kender saadanne Tilstande, <4t kan
af (;le for Tiden herskende m,:olige ForhQld, · Det man meget let forstaa den krigeriske Stemning
kan H\:>ve, dbesty-relsen ikke forstaa; den l;lar een inden for Gb. 2. Om kort· Tid udnævnes der en
Mening, og den skal a dlydes, .Bevares, :vi øp,sker Del nye Lokomotivførei;e, vi maa · da ønske, at
M_ænd indenfor vore Tillidsmænds Rækker, ikke de kan forandre den gamle påtriarkalske Syns�
·, Nikked_ukker; men samtidig - maa ·· Hovedbesty- maade og fremkomme med en ny i bedre og mere
relsen ikke forlange, at Medlemmerne skal være tidssvarend'e Skikkelse. Kommer d er ikke en
Nikkedukker. Det kan vi.ikke være.,
, • · · Ændring i;Forholdene p�a Gb., er jeg bange for,
De�-23.,Jan1.ar holdt Da nsk,Lokomotivmandi:; det ender med en for •alle Parter uheldig Løs�
F�enmgs. Formand . et ·Foredrag om Forenin� ning. Enten - .eller. Enten maa vi være ens.�
Kii,ne ·en Fiber til· Redningsmateriell�t, . hvis Tor
pedoen bliver rettet imod .os. · . ·
Penge er Magt, Kraft og Evne til at handle.
De er, saavel i Livet som indenfor enhver Orga
nisation, en mægtig Løftestang i Kampen m,ellem
Menneskene.• - � N. B. Da der. fra fo rskellig Side er frem
kommen Forslag om, at Foreningen skulde lønne
Formanden, skal jeg blot udtale, at jeg i min
Ringhed ikke begriber, hv;ordan Rich. Lillie ka n
overkomme . det mægtige , Arbejde, der \ i denne
Prnvæltningens og ,Fremskridtets Tid hober sig,
op om ham. Selvfølgelig maa Rich. Lillie -mange
Gange være fritaget for T� enesten, og derom har
jeg ladet mig fortælle, at det er ikke bleven ham
nægte t, naa r der et bedt om det. Men alliges,el, lad os gribe os i vor egen Ba.rin og spørge; om
, nogen af os kunde overkomme• at gennemføre
disse mange Foreningssager, ikke alen
· e i - Ord,,
men ogsaa i Handling. ,
Derfor mener jeg følgende : Rich. Lillie viser
�ig som en moderne og højtbegavet Stråteg i
Spidsen for , _Lokomotivmændooes · Hær. Med
Glæde · skulde vi lønne ham i det store Aar:
1. Aprir1919 -1. April 1920, for at Formanden
helt -kan ofre si:ri ·_ Tid- for Medlemmernes Interesse. - .H r. Høeghs Ord skal gentages:, >Lad os
ikke se smaat, men,stort· paa Tingene.<
N. Hammer.
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betydende Medlemmer - eller ogsaa maa de,
der ikke er ensbetydende ikke være Medlemmer,
saadanne Tilstande, at den ene Afdeling under
trykker den anden, kan ikke bruges i Tider som
nu._ Tro endelig ikke, at Gb. 2 ikke kan og ikke
vil ofre noget paa Organisationen, de er alle
gamle Organisationsmedh:mmer, selv om nogen
. kalder dem » De unge Mennesker<, . - de er,
gamle nok til selv at dømme i deres egne Sager.
Mere end een, Qang er der paa Afdelingsmø
derne fremkommet U�talelser, der langt fra ty
der. paa Tilbageholdelse, derimod » Luk Pungen
. opc, - overfor saadanne forstaaende Medlem
mer har Hovedbesty:r:elsen saavel som Af. :1J iitl{e
Ret og Lov til at optræde efter Forgodtbefin
dende. Vi forder Ret for Alle ikke noget under
Bordet, Papirerne· frem.
'
Naar dette opfyldes, saa vær rolig for, at in
gen· skal komme til at beklage. sig over ,Gb. 2.
Jeg har kendt den Afdeling gennemdlere. Aar,
jeg kan gaa i Borgen for den, na'ar de b'ehandles
som tænkende Mennesker, - ikke soin �?
· P. Btoltzner:. Gb. 2.
\�N�:

H.. ,);3.,: ledsaget. af de nødvendige Oplysninger for.
at;:9tjii�e .�n Løsning paa Spørgsmaalet.
Red.
.,.:::,i,; .

MellemstilHngen.

De.rn synes stadig at være en Miulighed for,
aLAdministrationen ikke har skrinl-agit M,el
le�s.tillingen. Jeg mener derfor, der er Grund
t�U it fastslaa, at det er med M,istro, de fleste
L1ok9n3:9th1y,rbødere ser. paa dette Eksperi�
mei:it fra Administrationens Side. Der er nok
de Kolleger, der kan opnaa en foreløbig For
debved en saadan Mellemstilling (rykkle op
i,)wjere Lønklasse), og som af den Grund
vil .lade sig putte Blaar i Øjnen�. Til dem
vil jeg sige, at de bliver skuffet. Fø)gen vil
altW blive mange Forflyttelser for det Per
sonale, der skal rangere, og saa kan Fortje
nesten snart medgaa. Det er en dy,r Historie
at blive forflyttet:
- Naar, man nu i sidste Nr. af Lo
: klomotiv '
Tidende læser om de Forhandlinger, der er
ført mellem Administrationen og vore Til�
Det er ikke os bekendt, at Gb. Al1cif: ·.Ni-. 2 er lidsmænd, kan man snar:t . blive klar over,
'i Strid med Hovedbestyrelsen - »altiE '1 �iler næ h vad M,askindirektøren tilsigter' rried Melle}ll
sten 11.J,ltid<, som den ærede Indsender siger. Der s tillingen: Sparesystemet 1910-15 om igen l
har aldrig foreligget. nogen Kontrovers med den Og det S.ystem mener jeg mange af vi yngr·e
ærede Afdeling til Behandling i Hoyedbestyrel Lokomotivmænd har: bødet nok for. Jeg kan
kun se 'tilbage paa et 9-aarigt Arbejde ved
sen. Spørgsmaalet om, hvad Hovedbestyrelsen
.•. f'
•'-. ' -:
· kan forstaa eller ikke forstaa; falder �- ;dei:i -,Sam- D. S. B. Og jeg kan forsikre� at det er med
: akaldte Evigheds
menhæng bort. - Den ærede Indselid�r har la meget bitre Følelser, at vi sa
det. sin Fantasi faa frit Spil i en alffof ifof Grad. aspiranter endelig opnaar at faa førs.te Løn
Spørgsmaalet om Hovedbestyrelse� J)is_positio tillæg. Det er Sparesystemet 1910-15 Skyld
ner · i det forløbne. Aar · kommer til' �en.11,andling i Vi, ved j..o alle, .at foruden' at skade os, Lo
paa� Delegeretmødet, som ·vel er det rette For4iv kmnotivfy,rbødere,. der blev antaget i 1909-10,
til at dømme herom. Forholdet mellem de 2 Afd: · bety<ieligt i ø�onomisk Henseende, har det
P,aa Gb. har ingen Sinde været føry: 1,freiµ til Ho s'.ystem kostet Statsbanerne . ikkle saa faia
vedbestyrelsens Afgørelse; saa længe}�t ikke er Pfenge til Betaling for midlertidige Forflyl, 
efter Gb. telser i omtalte Tidsrum, grundet paa, at
maa man antage, at Forholden(}
sket,
••
, �
,. • ..
1 J 1_ 1/•--h
der altid var• Personalemangel i denne Peri
Afd. 2 Bestyrelses Skøn er taalehge..
bde. Det var Penge, der kunde hav,e været
Det vilde· glæde os, om den krigeris�e Stem
anvendt pa.a en bedre Maade, navnlig derv•ed,
nin,g, Hr. Stoltzner taler om, fik en .anden. Adres at ')vi var blevet uddannede til Lokomotiv
se, tlii det kan vistnok ikke 'f?ebrejdes Gb. Afd. fyvbødere i Lighed med vore før o_g siden
l's Bestyrelse - uden at vi iøvrigt vil for�yare ausatte Kolleger.
denne - at · Kørselsfordelingforsiagene bliy_er :H;-Rersonalemangel·- ja, der er det, at Sk'.o-en
liggende hele Tiden paa Førerstuen, naar hele ·begynder at trykke Admfoistrationen. Og kun
Tiden i bedste Fald er 2 Dage, en saa knap Tid, de M�Uemstillingen nu oprettes, khnde der'
at ikke alle Førerne - i flere Tilfælde - kan samtidig med, at der var sat Bom for Anbrin
faa . Adgan,g til at se Forslagene, inden de skal gelse :af Førere paa Rangermaskinerne,·. maa
s·endes tilbage til Kontorerne:
�ke, s,p:ares en Del Personale, og det kan maa
Den ærede Afdeling burde, som vi {orledei1 ske. nok være nødvendigt, da, det bliver van
skrev, have krævet Forslagene fremlagt ogsaa skeligt for Statsbanerne at skaffe Personale
paa Lokomotivfyrpødernes Værelse, saa at de til Lokomotivtjeneste sa.a længe• der1 ikke bli·.
Herrer kunde faa Lejlighed til at gøre sig be ver1 betålt for dette Arbejde, h vad det er værd.
kendt med Forslagene. _,_. Er dette sk_et, og man Nu er'det M:askindirektørens Mening, at fa.ar
ikke .har faaet det• gennemført, burde man, i vi Mellemstillingen, skal e1,1. Del .a f Res1erve
, Stedet for at kriges med· Gb. 1, sende· Sag�n til tj,enesten udfør.e$ af Personale, der er i �1-

•

1

59,

'

ring paa dette Omraade er nødvendig . 0:g
lemstilling. Dette vil sige, Systemet hidfør
f ��
igen! I min 5-aarige Aspiranttid var8-df.f 1 f,a'å maa ske hurtig, For det and.et faar man
de fleste Depoter saaledes, at Reservetjeneste af de forskellige, Udtalelser Indtrykket af, a:t
og �ærlogskørsel blev udført laf de ældste Lo- det kun er en lille Krise vi skal gennemgaa og·
komotivfyrbødere, der var taget fra· Ranger saa er alt ij; Orden, ja, man s.yne1;, endogs.aa
kørselen for at forrette Tjeneste paa. Linien, ganske s..v:agt at skimte det Tidspunkt, da Kon
grundet paa, at der i dette Tidsrum var for tingentet igen klan sættes ned. Andre skriv-er;
faa Lokomotivførere og: derved . ogsaa fik aa at Afdelingerne· maa have lidt større Tilskud,
faste Lokomotivfyrbødere. Faar vi nu denne saa der kan blive n�g,et til Fornøjelser, for
Melle�:stiWng har vi Svikmøllen gaaendelge'!YJ derved at styrke Organisationsinteresserne.
saa kan vi komme til at staa i Stampe i M,�V Dette, foruden flere andre Ting, tyder paa,
lemstilling:en � mange Aar,, og det ;,kan,i v1 at Grundlaget ikke er saa stærkt' som øns.ke-·
gamle Aspiranter i kke være tjente mec( ;D'et ligt
. vil maaske kunde,gaa 2-3 Aar før d�ii :He1? . ii;0�1! maa nu staa alle Medlemmer klart, at .
lighed·- at k•omme i M;ellemstillingen ofHia�s..: Pengene, selv om de er nødviendige, ikke k an
Naar vi saa har opnaaet den, kommer vi �tt�1t klare alt og at der maa mere til, ders0m vor
til - at staa i Stampe en 5-6 Aar mete"efid Organisation skal staa stærk og · kraftig ' i
med den nuværende Ordning. Det vil bevirke, Eremtiden.' Vi maa kunne mødes i Forstaa
at mange af os er ga mle· M,� n d, naar vi• ·elsff . om alle · andre vigtige Organisations
endelig en Gang skal være Førere. Og derfor spørgsmaal,•,og vi niaa heller iRke glemme, at'
maa vi ikke g1aa med til, at l\J:_ellemstillingen Ø!eulJ)1,g:�J som fremtidig ønsker lit træde ind
opr, ettes.
:.
j Lokomgtjvmænl:lenes Rækker, ser paa Livet
Jeg kunde iø,vrigt ønske et Par Ord:,i-:L'o frå et mere, radikalt Synspunkt Vi Ill.aia· alle
komotiv-Tidende fra L. Rasmussen,' Skaride:r' rede nu søge at tilrettelægge Ti:qgene' �aaledes�
borg, om, hvorledes han ser
, p,!1,a Forholdene. at der,, iisM i Fremtiden stødes. an ,mo:d alt
B. I for, nifoi?\�:-Fordom�e.
·,
,
.
Det �l' sigQ den Politik. som vil blive d�J1
førende' for Organisationen i Fremtiden_Ot•J"•
De-i.iq"W:,,Jllan maa regne med de Maai, s,om
Kontingentet.
H. B: �� c l&)\J.ands-Udvalget i Øjebli_kket har
rm1Ig nogle gode Sl. utlønnmger. ·. g
Det er forbavsende, saa hurtig man er kom sat,�s1g,,,;p
1
d
<1,!:W-,:9pnaas,
saa er vi paa den rigtige
tte
l
l
�
�
men til Erkendelse af_ at Penge ·er nød,.�ndig'.
/;ier,
og
gansk�
dverfladisk Qetrag
Jg�
Side,
�
�r
Der tales o� skrives .om dette Spørgsmaa,1 1
' og ·Folk, som for et Aar siden modarbejdede tet _s�r.,•q.,�t ggsaa saaledes 1gL M,en :ma,n glem
en lille Kontingentforhøjelse, er mr'•'rivrige, mer "å('::f��he med Fremtiden.. Jieg forstaar
g0dt, ·at de Ældre ser med Glæde herpaa og
j• a, næsten febrilS'k ivrige for at
· sftter 'ah ind paa at naa en. sfor Slutløn,
ikke skal blive stort nok, _saa den'
ug det er noget, der kommer os alle tilgode,
Sun1 Penge •ikke skulde være til Stede"
siges dei\ · 1Ja maaske. .'
den endelige Lønrevision · skal finde
Naar:-_i�"-opg�ve indenfor Organisationen
Penge er nødvendige og uundværlige, og··måa
er: at bevai:� ,og .�ty:tJrn Sammenholdet, maa
altid. staa i et vis,t Forhold til de!, der
vi se, hvad Konsekvensen af en stor Slutløn
af Organisa.tionen. Dette burde vi
kim bli�)[:i Konsekvensen. bliver en' for lille
have set for man_ge Aar
Begyndelsesløn, og Følgen heraf bliver, at de
Nu har man faa,et Øjnene op �or i
_ynge kommer til at gennemgaa en endnu
Spørgsmaal, og del synes mig, som m.ane,rht
�t koncentrere næsten alt om dette Spørgs, værre økonomisk Trædemølle ehd den vi nu
rµaa gennemgaa, og _dette kan let føre·til en,
maa:1; glemmer et andet Spørgsmaal,
. 'S,paltningi af . Organisati9nen.. Dette er dog
Solidariteten. Vi er saa enige somfør, siges der, og jeg er til en vis! Gr�d til · {kke M,aalet ·vi ønsker at naa.
Efter, den nu · tilstundende Lønrevisi'on vil
bøjelig til at tro, at det ogs'aa passei;,..,,;,
nemlig alle, parate til. at bringe selv 'ie:L ,'S-f-ort det sikkert vare længe inden vi faar Lønrevf
O_ffer for at faa løst Lønni�gssagen.,.Li1_ifreas0 sion igen, derfor maa vi have et vaagent Øj.e-.
stillende. ;Ogl fo,r at dette kan ske er det, u-ød med hvad der sker og ikke.•naar vi ser ud
"i' Fremtiden, sætte Kikk,erten for det blinde
!vendigt, at vi har-et .godFFundament'aV·
Øje. Sagen er nemlig den, at man kan godt
paa, ·og det e,r det vi mangler.
·•.,..:·.,...:.
se, men man vil ikke, og Følgerne udehliv•er
For· det første µrna alle gøre s.ig·· klaitr
'·
som Regel heller ikke.
Pe!!geue :vi betaler til :(). L. F. er f'ællasi
og at _Pengene skal bruges til at højne"
Ja,· jeg- ved· nok, at man; dersoh1 saadant
Kaa,r • socialt Si()m økonomisk.· .En
skulde ske, vil ra,abe op Oll}. �olschevism�
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og mege� andet; men · S1andheden er �o den,
at man rkke var forstaaende.
Dersom vi vil opna:a gode, ,og tidssvarende
Resultater, saavel orgariisatorisk'e som soci
aløkonomiske, saa maa vi begynde. at aflægge
Fordomme og Tqi.ditioner. Vi maa begynde
at udjævne Kløften mellem Lokomotivførere
og Lokomot,ivfyrbødere. Vi rpaa vænne os til
at se en mere radikal Tid imøde' selv om den
skærer lidt i Øjnene til at begynde fued. Vi
_ maa vænne os· til at val'efage Interesserne
'opad � Almindelighed, men nedad i Særde
leshed.
P. S e s � in 1§ Sla5els'e..
'

.Lokomotivper'sonalets
Uddannelse.
. ,

.

·

.

•<�IliL

Onsdagen d..26. Februar havde F9r��inge;1).
'indbudt til Foredrag-om Uddann�s.essp,ø,rgs
maalet med H:r.. · 'M�skiningeniør il·' !E. Ro 
;�c:Uemmer
.1,.. s e n ø.r n. som Foredragsholder. M,.-.,t'
ne hayde i et Tal af �a. ,250 efterknm.Ill�t Hoved.bestyrelsens Indbydelse.
·,
F ��-�a n �e n bød paa· Foreninge'-"q��;Y,�gne
Repr�senta�terne for Administratiqp, Og! Lov•
givningsmagten og Medlemmeme,<�r-;hi:�r�,elig
Velkommen og omtalte kort S1a,�fips: B�ty,dning.
. ..
·i ,� le; ":
. F;oredragholdere�, som dereftei:,._�l{c}2r<f,et,'
omtalte ret udførligJt PriV:atbaneskol�nSi
Til�
'
bliv-elseshistolie og dens Trængler, og Erfa;;�ngen havde belært h am om, 'at vilde man
bedre Uddannelse, maatte der TViang, til. Betonede Nødvendigheden af,, at L9
, komotiy•
m�ndenes praktiske Uddanne!se, Jedsagiedes
af en passende teoretisk Uddannel�e,,. h vilket
L:okomotivmændene havde indset"og derfor
havde rejst Sagen, idet d e' foruden·, at kræve
• deres Ret og:s.aa fuldtud ønskede at gøre dwes
Pligt. •
· Foredragsholderen omtalte derefter de �e�
tingeiser; der havde været gældende for An•
sættelse som Løkomotivmand og .fremhævede
kr!lftigt, at den Pmve, der indførtes omkring
Aaret 1899, var ganske udmærket og burde
tag;es som Rettesnor for, hvad der maatte
kr�v.es, hvis man nu paany tog Sagen op.
De den Gang afholdte Prøver viste, ved d-et
· for:holdsvis store Mandefald, at d�r var n9get
�alt, ikke· deri, �t der krævedes for meget,
'

•

'

I

'

'

.

--

sk'ete ved· Selvstudium,'
m.'":;L
�lJ \lt, forberedelsen
• .. 3 1 E, J
,
1

tit:_ ,••

dette
,niaatte
forandres derhen, at. Uddanne!:.,i,,l•
;
sen.skete paa K1,1rsus. Dette krævede Penge,
.;-.1,; ,\,! �)(,
og herp,aa strandede s·agen. Ans:ættelsesbeting�ls<:;rne forandredes derefter og blev i
Aare,\1&� Løb ringere og ringere:
I Sverrig og Norge tog man det af os for•
!iqt�. Standpunkt af 1899 op og_de udviklede
cf.�ite videre, og i 1915_ havde man i Sverrig
et ._l{.µrsris paa 200 Timer for Aspiranter og
'e't'"ku·�sus paa 90 Timer for Lokbmotivfyr•
��Jler,�" :qer ønsk'ede at forberede sig til Fø
'feri:?føven. I Norge indførtes et befalet 2
M:a�neders Kurs,u�. I Tyskland oprettedes i
1908 Skoler µied sa:mme · Formaal.
• U ddannelsei . bør t ilrettelægges saaledes, at
Aspiranterne i Værk1stederne faar en alsidig
Kendskab til saavel Lokomoti_yers som Vog
ne�,_ .�<mstr;uktion. Varigheden� af Opholdet
. ,, ... ,. . .. ..
ij Værkstederne . kunde �nsættes til ca. 6
M;aaneder, hvorefter Aspiranterne bu:r:de paa
be,gynde Uddannelse til den pr;aktiske Loko
motivtjeneste. Fremhævede,herunder, at del
burde· være. særfig1 dertil �gnede Lokomotiv•
førere, der forestod denne U ddannelse· , og
da: _dette just ikke ·var en behag1elig Opgave"
burde der gives disse Førere Godtgørelse som
Instruktører.. Efter denne Uddannels,e burde
Undervisningen paa Skolen begynde, og Fo.redragsp:9Jderen mente, at. ca. 200 Timer· var
P.�S_
f?ende. Fagene,
der burde undervises
i,
.
'
·J h.;-..
Skrivning, Regning, Fysik, M;as:kinl�re,
·rullende M;atefiel, Køreplansl�e og endvi·
'dere de for Lokomotivtjenes.ten gældende
Reglementec og �estemrnels'er. Skolen skul•
de.,,rsluttes med en Eksamen og denne burde
være afgørende for Ansættelse. Forinden Lo
komotivf.øreren indstillede sig til Lokomotiv'-t!�·h.:.). ..
føre,rprøven burde han gennemgaa et kort
iuisus med en udvidet Læseplan, bl. a:. . i
Mial!kinJære. Den skitserede Uddannelse vil
ciej�ff,et stort Skridt fremad, fordi Besidde!•
s,�.?fAlisse Kundskaber betingede d�n rette
Udfyldelse af Lokomotivmandens Plads. Be•
1
sp��t��
Tid og Ptl1,1ge vilde! følge herm ed,
Lokomotiv
manden vilde bedre kunne overs·e,
�. i ..
hy'�q,.,,4,_er- burde. gøres ved forekommende
Uheid; inere · handle dygtigt i. kritiske Stitua•
tioner, blive fuldt fortrolig med sin Maskine
�it forstaa at ,udnitfo. Olie og Brændsel paa
!.'.
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den tnest økonomiske Maade. At Brændslets dragsholderen . for de udmærkede Forect;rag
Udnyttelse var af Betydning, paaviste Tile}en � takkede ligeledes Hr. H�ns:ens _for h�ns
ved ,at oplyse,
.' Bidrag. Rettede derefter en Tak til• Admini
' I at man 1911--12 an�e'#clte':
3 Mill. Kr. hertil, men i 1918-19 ca':'36 'i'J:m. strationens ogi Rigsdagens Repræsentaiiter' og
Kr. ' At . den • økonomiske Anvend�l�e. he;� til Sikkerhedskommissionens· Formand for
1 1i�er
. er. af Betydning,
siger ;sig selv,
hans. Forstaaelse af Lokomo_tivm.andens Ger
.
.
..
eneste Lokomotivfyrbøder ved Statsb-atierne ning.
i (918-19 har . forbrugt Bræ sel fdr ca.
Vi bemær�e.de blandt de Indbudte d' Hr .. Ge
33,000 l{r. Det er. -ct_erfor ·af overordeti:foi�w�� neraldirektør Andersen' Alstrup,, General
' tydning, at Lokomotivmanden gennem �.tfa: sekretær Fr. Petersen, Direktør A. Floor,
dannelse faar Kendskab 'til den m�f "øl{'.6no- Distriktschef Eir, Auditør Aage Andersen,
miske Anvendelse
af Bræn,dslet.
...
. .:;.�·�,. -, . M,a,��iningeniørerne E. �chmidt <ig C. Hunde
Ingeniøren omtalte derefter forskellige
Au- rup, Folketingsmændene L. Rasmussen, H. P.
;':°�ra·,
toriteters S&n paa denne Sag og oply���,- �i !lansen (Slagels.e) ?8 Vald: Ols��, endviderie
den preussiske Jernbaneminister i 1913�"efter Lokomotivmestrene . Thomsen (Kk.), M
. �:ller
(Ge.)
og
Værkmester
Ulykken ved Mi�hlhausen havde· udtalt sig .
0. Larsen.
.
.
- - ...L.
for. en grundig Uddannelse, af Jernbanemæn
dene og særlig fo r Lokomotivmændene. De
Forenin_gen indb�d efter Foredraget, ��- _
belgiske Jernbaneautoriteter har udtait, at de s'tt!r'n:e''paa en Forfriskning,
ved hvilk�n· :tej
i
mange Jernba9;eulykker s�yldtes Lokomotiv lighecl'":>'lGenerald rektøren paa- Gæ�tern�s
for Indbydelsen og ·udtalte,
mændenes manglende Kvalifikationer. • Sik Vegn�· t��ede
1
ke
' rhedskpmtnissionen har i sin J3etænknii1g at ha[ effer bedste Evne vilde s,tølte Kravet
rejst Kravet oin en bedre Uddartnelse af Lo om erffi 'J5�are Uddannelse og s.lutted:e med
1
komotivmændene.
Ønsket om, at det maatte lykkes Lcikorfi.<'.ftiv
lngeniøren. mente. til Slut, .at v·ejen laa mændene at løse de store Opgaver de n11vde
aa.ben for en bedre Uddannelse. Administra sat sfg'1 Og-' bad de tilstedeværende m�d · ham
tionen havde Forstaaelse af Sagens Betydning at ·udbi1.inge et Leve for D.ansk Lokomotiv·
og Lovgivningstnagteng·_· Stilling maa, efter . mand�-Fo?ening.
•'
· '
dens Stilling t il PrivatJ:?anerni;, antages som
F� o- r•. m. .a� n- d' e n takkede Generaldirektøren
. .
givet, naa:r det drejer sig om Statens Lo}wmp - og betort
e
tle,
at
denne
Dag
var
en
Mærkedag
".
,·!·
. .
. '
,
1
I
.
� "\ r �
tivmænd. Der' kunde ikke være Tvivl om for. Foreningen, fordi man for første Gang
Stillingen, saa meget �ere som den bedf� �favde den Ære at se Statsbaner'nes . Admini
Uddannelse betød større Sikkerhed,• · st�r�� . stration som Or�nisationens' G,æster og haa
Præsicion og større Økonomi til Gavn og l!ide paa:i,11M deri THI var, forpi,· da man havde
Glæde for: Stat,· Publikum og Tjenestemæn- saa varlsUeligt ved at forstaa hinandens Værdi,
- hlen _at\-it.an\ -'F'remtiden vilde mød� i Fou�
dene.
staaelse> tn Gavn for Statsbanerne og , for
Foredraget løn�edes med stærkt Bifald '.
Hr.. Lokomotivfører H.. P. H a. n s e JJ. Gb., Lokomci'tfvmændene. Talere1f forstod' Gene
"ITj:
)J.'oldt derefter en kort Tale og gav Foredrags-'" ·r�ldirektørens Udtalelser og vilde del'efter,
de· tilstedevæi:,ende Repr:æseritan
holderen sin Tilslutning med M:aal og "Mid..· ,appellere
f
ter
or Rigsdagen om at vise Forstaaelse, naar
,er. Fremdr� :Eksempel paa, hvo:r stor )::o�
skellen
kunde
være i 2 Lokomotivføreres'Fbr- Sagen kom, til Behandling i Rigsdagen.
.
.
.
�· i": -., •• •
Folketingsmand L.· Ha-stn·u s sen tak
brug af Brændsel, som med de nug�Iq.ende
·'�t r Åar. kede paa egne og Kollegers V,egne for S'am
Kulpriser
androg
ca.
45,000
Kr
..
paa
'
.
·
· .•,-hf,'t-h0
Taleren haabede paa, at Lokomoti'vlri:anden vær�t o_g beklagede,' at ikke alle ha�de kunn.et
nu maatte blive hævet fra ·sin Askepott:if,\ræ; imødelmmme IndbydeJsen. M.
, ed Hensyn ·til
relse, omend ikke tii alle Askepots H1æ-lig- Uddannelsen ·saa Taleren in�en Vanskelighe
. ,
. . . , ,
,
,
. , r.. � (,-:v-�
heder, saa dogi �aa ,langt· op, at Tilværers·e:n der. naar Administration og Organisation gert
'
,
'' · ' •·
ne'm Forhandling v:ar :pleven enige, kunde man
blev. noget
. lysere.
dereft� ''Pp
For, m a n d e, n takkede_
�ikkert :vente en velvillig lfohandlin� , .f.r!l

c'a.

1

n�af .,

'

"

�-. ��'. _�-:
n

I

.

'

•I

!

·w'

,

I<;· .

.

.

DANSK LOKOMO'J1IV TIDENDE

62

HH oVenstaaende kan man vente sig alt,
Rigsdagens Side. Det Beløb, der her kan
men
:j,eg vil haabe; at ingen Kollegaer tager
blive Tale om, er kun ringe i Forhold til de
det
al
vorligt i defte ene Tilfælde, ligesom jeg
Beløb, der gennem en grup.•dig Uddannelsie,'
.vil haabe, at slig;t ikke genlager sig. ·.
. kunde · indvindes for Staten.
Jrib,Slul_ bemærkes, at tvun,gen Hilsepligt
Derefter sluttede ·den ov,erordentli� vellyk- . ikkeAiq.des i de til o� udleverede Or,drer o_g
kede Sammenkomst og man skiltes i Over- Bestemmelser, Og)i jeg tror det maa og. skal·
bevisning o�, at Vejen ·v;år banet for Løs- nin - . fo'.rbl,ive en simpel. Høflighed i mellem M,ed
ansa.1tf� at hilse paa hinanden, hvis de ved
'gen af denne for: Sa, mfundet-- betydningsfulde.
Si}ll selv føler, at der bør hilses.
'
'
Sag.
.•,10•i ,'
E n L o k o m o t ivf y r b ø d e r."
""Det lyder s�a utroligt, at en Togfører skulde
➔ndtade_ ·sig p,aa rat optræde paa omtalte Maade;
Fra DagspreHsen.
men•' vi ma.a jo tro p,aa deit, og saa er videre
R e cl.
· Kommentar o verflødig.
I "Nyborg Social-Demokrat" for den 14. ·_ 1• ••41lt'1
'.Februar findes, følgende Artik'el:
"I v:ore demokratiske Tider, hvor næsten
alle med Væmmelse tænker paa alt, hvad der
smager af Militær, og i særlig Grad af Offi
cersskandaler virker det dobbelt• ,væmmeligt,
naar der indenfor Civiletaterne ,findll's .sa1 a
danne hovmodige Elementer, som neden
staaende Tildragelse udviser, det".-f: aildt Sled
Onsdag den 12. · Februar 191 H paa offentlig
Gade her i Nybqrg mellem. en l;Qgf!'lre:r og
ien . Lokomotivfyrbøder, og lwor-�; ·· . ·reren
Er det lovlig�? ·
i ��D,rstore Indbildn�ng �fter b�dste ·
søgte
at ijge sig, en Officers Rolle pa
; a. v
I Anledning af den i Dansk Lokomotiv Tidende af�
Næv:nte Dagi .Kl. ca.- U½ Form@..aw, gik 16. ds. under ovenstaaende. Overskrift indeholdte Opsats
Lokomotivfyrbøderen paa den ."�-�$ide af beder jeg om Plads for følgende:
, ogf1Jreren paa den an., : ""'-Qg,tidet
Gaden og T
· Oni det under et Forhør er tilladeligt, at andre end
de passerer hinanden nævner Togføreren den, der afhøres, ·er til Stede under Afhøringen, er et
Lokomotivfyrbøderen ved Navn og spørger rent teknisk .Spørgsmaal, som Forhørslederen maa · af
.· tl�re.fter om han ikke kender sit :�lerp_ent. gøre og udenforstaaende ikke vii kunne bedømme" I
1 ,Det formener jeg", sv arede dem;�.,r!
det Tilfæide, der har ængstet·< Indsenderen, var efter mit
NØ·
;,Ved de ltkke, at De skal lulse, paa en Forlangende
og af Hensyn til Sagens nøjagtige og hurOverordnet", udbryder Togføreren i en for tige Oplysning begge Sagens »Parler« ( d. e. de to Tje
en Officer værdigi Tone.
.
'test;'roæJ:\d, om hvis Ansvar Sagen især drejede ,sig) til
_,
. ,;De er ikke min Overor:dne?,e'� . svaredie Stede"sammen under Forhøret, ogsaa under' Prolokol
;
·
Lokomotivfyrbøderen.
lationeri �f Vidnernes Forklaringer, dog at den ene
· Herover blev To.gføi-eren saa hvid: i� Hove- Part paa et vist Tidspunkt ved s,in Tjeneste var forhin
t-..-::
det som en ny kalket Væ,g og'u'dbryder i si11; dret ·at være til Stede. Ved Protokollationen ;var der i
i
Harme: ,,Jo jeg er, og der skal ske en Ind
det viesentlige kun Tale om at vedstaa tidligere til Rap
1
beretning, som de :noki slk!J.l hør, e nærmere fra",
port�r,,. eller mun.dtlig til Auditøren afgivne
Forklaringer,
,
hvorefter begge forsv:andt fra Skuepladsen.
ogl al"den Grund og efter Sagens Beskaffenhed kunde
· Nu maa Publikum ikke heraf tr� a:t det
der ikke være Tale om, at ·nogen af Parternes Nærvæ
er: almindeligi
, t, men netop derfor formenm·
relse
kunde lægge noget Tryk paa, Vidnerne til Skad�
jeg, at den Slags Tildragelser skal tages i
Tide, hvorfor jegi til Skræk og Advarsel for for Forklaringernes Op.rigtig.hed. - At den Part, der er
'Ligesindede har. taget den Beslutning at sætte nærværende ved. en, saadan Afhøring har Adgang til at
udt:ile_ , �fg i Anledning af Vidneforklaringerne, eir selv
det i Dagspressen.
Jeg, skal ogsaa, da_ jeg er Kollega tH Lo f�lgeligt�" det er jo isæl" for at faa eventuelle Uoverens
lcomotivfyrbøderne, meget have mig. frabr,dt· stemmelser opklarede straks, at de paagældende sani.
disse mange nye Overordnede, da jeg for tidi�t kaldes til Stede.
· Indsenderen burde ikke insinuere, at uvedkommende
mener f Forvejen at have :nok, uden. at jeg
derfor tror;. at nogen.-af voi-e - virk_elig�. Over Ren's:yp,har gjort sig gældende ved min Bestemmelse af
or�nede If.und� bekveµime. _sig til. slige -Af Fremgangsmaaden ved Forhøret.
færer, ikke en Gang.indenfor Tjenestens OmD!!n ærede Redaktion__af Dartsk. Lokomotiv Ti
1
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dende vil herefter sikkert erkende, at den har været
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for hastig med at udtale, at •det er et ganske utilste
deligt Forhold, der har fundet Sted•, og æ.odlie denne
. _: ,, '" 1
Kendelse.
København, d. 27. Februar 1919.
n1-:,:1 1 •
AAGE ANDERSE)N,
Auditør VL· Stk"
··11.1:..t ,. '(

Vi har givet Plads for beme:ld1e Opsats u1
, 1ffå den
Foi:.udsætning, at denne var i fuld C>verensst�111melse
med Rigtigheden. Det synes imidlertid efter .ii:r. �_11!
ditør Aage Andersens F_rem�tilling, af det, der er pas
seret, at dette er 1anske i sin Orden,. ligesom Auditøren
sig�r, at Udenforstaaende ikke vil kunne bedømpw�mn
den anvendte Fremga:ngsmaade er rigtig eller ikk11. ,,
Vi udtalte, at det var et utilstedeligt Fo,rhA!d, at
kun den ene af Parterne var til Stede under Afhøringen;
nu oplyser Auditøren, at begge Parterne var til Steae,
dette forandrer ganske sa·gen, og Grundlaget for vor
Bedømmelse er dermed bortfaldet. Imidlertid faar man
ogsaa at vide, at den ene · af Parterne,_ paa Grund af
Tjeneste, har været forhindret i at overvære en Del af
Forhør.ene.
Vi ønsker ikke at opk�ste os til Dommer;. om hvoryidt dette er i sin'Orden eller ej, det kommer ver'ind under Begrebet Forhørsteknik, hvad vi ;om udenforstaaen-·
de ikke kan bedømme, men vi mener dog, at den paagæl ·
dende Tjenestemand - som Part i Sagen - burde
have været tjenestefri, saa at ogsaa han kunde have
haft Adgang til. at udtale sig i Anledning af Vidnefor
klaringerne, og dette falder, efter vort' Skøn, udmær
k-e t i Traad med Hr. Auditørens Udtalelse: det er jo
især for at faa eventuelle Uoverensstemmelser opklarede
straks, at de paagældende samtidig kaldes til Stede.
Red.

Meddelel$e_r fra Afdelingerne:

:-1:sd
Ved Medlemsmøde i Vamdrup Lokalafdeling den
· 28. Februar d. A. blev til Delegeret valgt J. M. ,Jense�,
til Supleant N. M. Eriksen.
Enstemmigt vedtoges følgend"e Udtalelse:
•Medlemmerne stemmer ,for, at der ydes Hovedbe
styrelsen og to-Mandsudvalget al økonomisk og god
Støtte til Fremme af Lokomotivper�onalets Lønkr,av. •
J. '111.'i.
:-- ;;
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Rettelse tiL Adressefortegnelsen.
Formanden for Fredericia uokf.-Afd. rettes til: Lokf.
F. Jensen, Jyllandsgade 52.
Kassererens Adresse rettes til: Jyllandsgade 58.
Kassereren
. for ' Aarhus Lokf.-Afd. rettes til! Lokf. ·
Soph. Jacobsen, Bragesgade 7, 3.
Kassereren for Gjedser Lokf.-Afd. · rettes til: Lkf.
L. Hansen.
Formanden for Slagelse Lfb.-Adr. ret.tes tiJl: Lfb.
M. Sørensen, Løvegape 74.
Kassereren for .Slagelse Lfb. 0Adr. "- rettes til: Lfb.
C. Christensen,
Valbyvej
81.
"
.

Til Medlemslisten.
Overført fra D. L. og M. F.
Lfb.asp,iranterne A. K. Berg, Fredericia, J. C. Tø·
strup, Thisted og H. Ortmann Hansen Gb.
'.l ;,i,·
c,,c,00,'?""°'°'<>cOO
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GENANSAT:
➔l",..\)ff �
.fhv. LlHI>. J. T. Olsen (Kbhvns Godsbg.) som Lkfb.
ved Kbhvii���1G odsbg., fra 1-3-19.
FORFLYTTET:,
,,, Lkfører
F. Nielsen e. Ans., Gjedser-Kbhvns.
Godsbg., fra 1-3-19.

t
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'.f�AADT_ UDENFOR NUMMER:
.Lkfb.
Rasmussen, Korsør, 1-4-19 til 31-3
-.20. .·,r,,•..
NAVNEFORANDRING:
Lkfb. A. A. Nielsen, Fredericia,- hedder Asmus Al
fred Hasberg fra 31-F-19.
,
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Stat�banepersonalets
.
..
ir
Ulykkesforsikring-_ 'H' '.�:., , Byttet Tjenestested efter Ansøgning:

afholder ordinær Generalforsamling i •Nationale, Jern
banegade 11, .København, den 19. Marts ,1919,,;J}.�J¾
Em. med pagsorden:
J.~J • \l.

1)
2)
3)

Beretning for 1917-18.
. LA ~ •.r..,,
Forelæggelse af Regnskab for 1917-18.
Valg af 5 Medlemmer til Bestyrelsen; 2 •Suppleah•
ter, 2 Revisorer �g 1 Re�isor-Suppfeant.
4) Eventuelt.
1

Bestyrelsen.

Lkfbdrne C. H. E. 0. Kroner; Frederici!i-, og T., G.
Meng, Kbhvns; Godsbg., fra 1. April 1919.
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Samlede Oarantimfdler pr. 1. Januar 1919 l
ofn
af��gt���q!�re!!Yt!�t�j:.
ca. 95 Millioner Kroner.
forretuing 01, Jernbanevej 3 flytter til
Samlet Forsikringsbestand pr, 1.Jan.1919
Langgade 29.
Smukt og solidt fodtøj ;haves altid
ca. 350 Millioner Kroner.

· ,

Emanuel Møller & Co.,
Vinhandlere,
Telefoner 4518-2897
.·

Pederstræde 34 og 36 (ved Vt;!stervold).
•St.
'

· · 'Kv4Uteten gør Udslaget, ·

.

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d'Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretnings{orbindel�,; .med o�. Som Grund for dette

atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895/Jaropnaaet en meget betydeligOmsætning

Nør�de na.
Stort lager af lste Klasses Vi'nef,� Spirituosa. - - Billigste Priser.

NørrebrQs Vini�po:rt
ROBERT BERTHELSEN

C'. p.

fHnders Vinhandel ,

Tlf, Taga 1300

1stedga�e 55·
Telf. V. 7201.

p_aa ,lager.
Reparationer udføres,
Tlf. Valby 905 u,
Ærbødigst
Victor Clausen.

Damehatte

Altid Nyheder
Altid billigst ·• -

A/S Zillm.er,

Istedgade 126.
Bemærk! Gamle Hatte ompresses billigt

C. P. M�ttat,

Bedste og'bllligste Indkøbssted paa Vesterbro for
Vine og Spirituosa.

Klosterstræde 10.

SKRAA, CIGARER
_ �
OG TOBAK - - - ;.
. .
kø b e s· b i Hi g s t i
Cigarforretningen, , stedgade ts·,

SPIRITUOSA
OG VIN� • � �

•

I

-

= �\e�\t\s�e �am�et o_g

Stort Udvalg,

C h ·r H -e e's ;- E-·f tf
I .

.

. '· · ,.. ·•·

Niels Juelsgade 8 1•
Telefon 358k
►

...

◄

Modtager
- alt til Bortsalg ved Auktion. -

Frederiksberg Lejebibliothek.

Bog-,. {Vlusik- & papirhandel.

H. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 113 .. Tlf. 2892.
. (Hjø�net af Alhambravej.)

E:·øansen

Bøger.·® Papir ® Musik
® Galanteri ®
Bla�gaa:rdsgade 27.

V�stfr�ms �K�lejs�us

....
Ci M. Søloeck, :
..
99, Istedgade 99.
: IS, Absalonsgade IS, .
..
:bør være,D 7 res
FODTØJ
:
Leverandør
1
Smør-, Ost- og Paalægsforretning, . : Forretningen grundlagt t'879. , ..
1 ste Kl. Varer., - Billigste Priser. ..••••.•••••••....•...................

Elektrisk l,.ys og �paft
'

· Tel�fon-Ringelednlng - - - Elektriske Artikler_
Bngelak Spisestue,, smuk, ly•_�g, komplet;
Komplet hvidlakeret Soveværelse . , : .. •
Moderne Eg, Splaeatue,. , , , . , , . , ... , ,
Komplet Eg, Herreværelse . , .. , , .... , .

ente ,Jyrer

Stempler.

�"{se�\".onet. _ .

V. Malling Olsen, Godthaabsvej 4:�•

I

Telefon: -Central 4286
Byen, . 3434

.••••••••.•.....................•...

,

'

billigst. _P.- P�}t�u�r�EN,
•
·.
N, FRIHA VNSGADE 17_.
✓

Bjel kes· tll le 18 St o. 6-.

500 Kroner
4150 - 2150
3150

========
/

Nordre Frihavnsgade. Nr� tOO.
· Restauration, Billard - Varme. og kolde· Retter.- anbefales-.

Annonc.e-Ekspeditione�:
For Kjøbenhavn: Cl:tr, Hylv�r., -Sommerstedga<Je ·22 ',
Telefon
• Vester40fl. .. ', .
For Provinsen: .L Rasm"s'"'n, Hans Tausensgtl. ·14, Odense.
i

Telefoa 2288.

-

I

M. Hansen.

· .-.·····uc1gaar 2·oarige rriaanectlig:.
·· ·
Redaktion; Veste�brogade 98 a 2, Kjøbeti,havn B.
.' Tit Vester 2895 v."
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre�rlig.
·Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.
/
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