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Under Ledelse af Porløc· Chr. Nielsen . og
Stationsforstander Dickm:11111 dannedes i Hl10
, Central ·ganisationen af Statens Tjeneste
. mæri:d. C. 0. var del Organ, der afløste hint
berømmelige 24 Mands Lønnings11dvalg, hvis
I
Hovedopgave del var al vaage over, at ingen
Org. eller Gruppe af Org. blev tildelt h0je1re
Løn end den det selvbestallede Udvalg havde
bestemt. Vi hus.ker endnu, hvorledes 111.an
behandlede · Lokotnolivpersonalel. der ikke
vilde og ikke kun�le føle -sig repræsenteret
af denne efter vor Mening rent' tilfældige for'
samling.
/i..:;Da man blev uden Indflydelse paa vorl
Organisationsarbejde og vor Taktik, gik 111an
direkte irnod os og meddelte i en Skrivelse
til ·Arbejds@v:eren, at man ikke skulde lage
HensY,n til vore Krav, da de var aldeles over
drevne.
Denne Handling burde paa Forhaand have
stemplet Udvalgets Mænd og for Tid og
Evighed kendt disse for aldeles umulige _som
Ledere af .en Arbejderorganisation. Me. n saa
ledes ,gik det ikke, lvær1.imod gik det saale
des, at flere 1aJf Ut11denskrivernear denne Jtidas
skrivelse endnu flere Aar efter stod som Or
g;rti;ationsledere, o,,g alle var cle de egentlige
Stiftere af· C. 0.
S:om et Kurio
• sum skal' her anføPes, al Cfo·.
Nielsen· _paa J ernba.neforbundels Kongres i
1907• udtalte, at Dansk Lokomotivinandsfor-

16 . Marts 1919 .

ening ikke var levedygtig og egentlig it'lg-f n
,Hel havde til' al eksistere.
Efter al 24, :Mands l l dvalgel havde løsl sin
Opgave paa en saa smu.k Maade; gik 1{1ån1 i
Gang med ArbejcletJor en nærmer� S�rnrnen
,
kobling af Slatsl,ienesl-emandsorgan1sa.t1onerne
Del: første, �ler skulde rinde Sled. vrir :al
skaffe Personalet FoI·handlingsrel ·. og der-'
'eflCJ; ·raa Hegler for Forhandling udarbejdet
paa en saadan i\laacte; al beslemle ,Org. hav. de Forhandling1srel og andre .ikke. Og man
valgte da el System, der førsl. og fremmest
tog Sigte paa at gøre del let for Regeringen
den�ed, at man slog alte mulige T,ienesl·emænd
sammen i en Organisation:' C. 0.
i\t[,e.n da man nok kunde se, at: clen1i.e Form
bl�v no,gel for lung, delle man C. 0. i lo
Grupper: J F1ll1klionærgr·11ppen, Tf 1•:rn bedsmandsgn1ppen.
)
Oi'ganisal.ioner, der ikke kunde indfattes,
heri, maatle Jinde sig i al være 11dcn For,.,
handlingsret.
Denne Ordning var til en Begyndelse r �t
generende for os. Vi havde en Del Lokomo1.ivførere, der var optagne i Jcrnbnneforenin-- ·
gen som en Kreds (9.. Kreds). Efter Forhand
lingsreglerne h\.tyde saal-edes Jcrnh:mefor:enin·
·gen og Dans_k Jer1�baneforb1111cl Forhandlings
relten paa Lokomolivper-sonalcts Ve·g1ne. ·Det
var derfor nøclvencligl al'· Hensyn til Troen
paa disse Hegler, men �ærlig af Hensyn Lil
Lokomolivpersonalets Enhed al faa e11 ,En
dring 'i disse Forhold.
;\rheidel herfor begy11cllc 1912, da J1oyed 0 ·
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bestyrelsen stillede Forslag om en Reor,ga
nisation. Det var ingenlunde noget behage
ligt Hverv, d_er tildeltes Chr. Ch:1�istensen, Alf.
Olsen og Updertegnede med at. berejse Afde
lingerne for at agitere for den 'foreslaaede
Reorganisation, der i Formen betød et Brud
O$såa i den Opfattelse af Organisitionsfo1:�
· men, som netop vi hidtil havd� hævdet. M:eii
vi kunde se det var uundg1aaeli_gt, dersom Ch-r.
Nielsens foranførte Bemæ,rkning om vor Org.
Levedygtighed skulde gø1-�es -m Skamme. Det
v�i:r, altsaa nødvendigt, at der sa�ledes om.
Tiden, der .er gaaet siden 1912, vil sikkert
have bevist yore Medlemmer, at vi den Ga�_g
saa rigitig.
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stillet end ens ,egne. Ved Forhandlmgerne:
om Placeririg, en opnaaed,e Lokomotivperso�
nalet en ret god Stilling i et Forslag, der var
enstemmig tiltliåadt· af samtlige C. 0. ·Re- ,.,,.,:·,.
.
præsentanter;
men da vi senere skulde fore-· ·
'
'
1
slaa Lønningerne for de forskellige Grupper,
saa løb nian fra sin tidligere Opfattelse o_g
,Vedtag�lse. Og nu kom Embedsmanden frem
hos_ alle Repræsentanterne .--;- jeg maa dog
undtage Formanden, Toldin,spektør Halland
. '
.
samt øvrige Repræsentanter ·for Toldvæsenet;
der alle ste!nte paa at bevare C. O.s Udli- i
gere ·vedtagne Stillin� til os.
_ /s Forslag brød nemlig
Jernbaneforenirrgeq
saa fuldstæ11cdig rned det tidligere v-edtagne;
Det vil endnu være i frisk, Minde hvilke at man overhovedet ikke kunde tænke sig,.at
Vanskeligheder og hvilke ,endeløse Forhand det stadig yar de samme Repræsentanter, der
linger, der dereft<er fandt Sted inden vi kom · i Februar havde været med v,eci Klassifika
saa vidt, at vi kunde· faa 9.. Kreds ophævet tionsbehandlingen.
og Lokomolivførerne · samlede.
Selvfølgelig kunde vi ikke gaa m1ed til et
Først stilledes der Forsiag om, at alle Lo Forslag, der stiller os ringere end det vi
komotivmænd skulde �Himles i Jernbanefor• oprindelig. havde faaet vedtaget i C. 0. og
eningen. Dette Forslag forkastedes af Jern- maatte derfor bestemt sætte os imod. Den
1baneforeningens Assistenter. Derefter lykke-, nærmere Redegør,els� for <lefle' Forhold _vil
des ciet at faa en Overenskomst med M:ed findes fi Bei:etninger{
iemmerne' af 9. Kreds· om at disse skulde Under Samarbejdet har vi faaet bekræftet
gaa over i D. L. F. · og at Jernbaneforeningen . vor tidl{gere Opfattelse, at :en saadan S:a:m
afgav et af sine Mandater i C, 0. til os og menhobning i samme 0rg.anisalion af alle
1
at vi tillige kom ind i Fællesudvalget.
Tjenestemænd fra den højeste til den laveste
Naar vi derefter ,kom ind snm M,edl•er�111er var af det onde for Tjenestemændene. Det
af C. 0. II - Embedsklasserne - en for er: muligt, at Arbejdsgiverne kan .have -For•:
' os i Grunden ganske unaturlig Alliance, saa del deraf, vi andre ikke. Det viste sig og§l!il�
var det egentlig ikke fordi vi ønskede _del at Dansk. Jernbanefprbund meget snart saa
saaledes; men fordi vi af Forholdene blev sine' Interesser trueqe �og afbrød derfor Sa�
tvungne dertil.
arbejdet med Emb_edsmændene. Dette� m,flld
, Samarbejdet i C. 0. var indtil den si_d.ste førte naturligt, at Tonen mellem de to Gi;up
Tid o(te baade fornøjeligt og frugtbringende, per nu undergik en Forandring, og det var
selv om vi i vore Fon'.entninger Lil parla- ikke uden Interesse for os al lægge M�rke
11?,entarisk ·Dannelse og Tone blev s_kuffede. til den Mangel paa Agtelse for Haandens Ar
Det var navnlig under Behandling af Dyr� bejder, som er til Stede hos Embedsmands· tidstill�gen:e Enighed og god Forstaaelse saa 1gruppen. M,an saa det i Assistenternes Srvar
vel mellem Repræs-entanterne indbyrdes som paa Generaldirektoratets Skriv·else om at lade
mellem de to Grupper. Mep. saasnart Løn særlig egnede Portører rykke op tH Assisten
ningsloven eller reUere sagt Forberedelserne ler. Efterhaanden �k d et da op for os; at
til Lønningskravene kom frem, var det og den Tid nu var ko�inen, hvor vi maatte stille
.saa forbi med Enigheden: Man fik der Ind os ,selv det S_pø�gsmaal: ,,'For det første, :81'
trykket af, at det for de forskellig1e Org. i C. 0. II en Or�anisation, hvoraf vi ·k'an vente',.
samme Grad som at virke for sine M:edtem at den kan føre sine Krav igennem. , For det
�ners Interesser i lige. saa hø.i Grad kom an andet, kan vi i modsat Fald værr tjente med
paa at vaage over, at ikke andre bl·ev. bedre at Forhan:ctlingen med Minist�nm om Løn-
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ningernc føres enLein direkte af den Organisa
. De Veje,-der i den Henseende staar aabne,
toan eller med den som Mellemled?"
er f. Eks. Livsforsikring og de indenfor Stats
Svaret maatte blive et
• Nej. Og vi handlede banerne bestaaende Hjælpekasser, ,, S tatsba
dereft�r, idet vi m;{!ddelte Jernbaneforeningen, nernes Hjælpekasse", ,,Lokomotivpersona,
at vi ikke længere ønskede at gøre Bru_g af lets private Hjælpeforening" og "De sjældel Mandat, som vi hidtil har haft i C. 0. I. l�!Jdske . S tatsbaners Lokomotivpersonales pri
Vore M:edlemmer. vil maaske spørge: ·11 vad pate Enkeunderstøttelseskasse".
nu? Nu staar vi Jo netop der, hvor vi stod
Den største Del af Personalet har rimeligvis
før 1915. Hvorfor har man saa været saa sikret deres Paarørende gennem Livsforsik
ihærdig for at føre os frem ad disse Veje,.
r-ing, nogle tillige gennem ovennævnte Hjæl
De Veje vistes den Gang af <;le andre Jern- pekasser, og dertil· kommer de tre Maaneders
. baneorganisationer, som' de rett•e for at naa Efterløn, som oppebæres efter Forsørgerens ·
de bedste t>g største Resultatei:, og •v\ kunde · Død, -�aa man kan vel eg.entlig ikke sige, ·;,at
ikke tidligere, som Forholdene var, undlade det kun er den før�te··og største Nød, der er.
at gaa med i den store S amling.
afhjulpen".
Ganske anderledes nu, hvor den store S am
. Endelig har Enken. den daarli_gsl slillede,
ling staar i Splittelsens Tegn, hvor man næ Enke_ .hvor der ogsaa er efterladt Børn, ikke
rer Tvivl om C. O.s Kraft til at føre S agerne . S!>nl Hi:., �- s,l�riv��- gj_�p�k�s_s��, H!en Enk��.
igennem, hvor vi har naaet en kraftig Samling I_q_,��� �J_ l9U, ef�i:_ l!.".ilk�-1:.1 lw_l! kan :f_aa Hjælp
i vor egen Organisation, der saalænge Mied (fra 100 til 60 Kr. aarli:_g for hvert• Barn alt
lemmerne slutter sig fast om denne vil være efter disses Alder),. og denne H_jælp er ikke
i Stand til-at _føre alle berettigede t{rav i�en Almisse eller Fattighjælp, men en Hjælp en
nem.
hver Enke har Ret til, naar hun iøvr�gl op
Esbjerg i M,arts 1919.
fylder Lovens Betingelser.
l\tl,, Mor t e n s e n.
' M:en selv om_ man ,nu ogsaa kan sige, �t
uet KU:n er den første og største Nød der af
hjælpes, saa vil det være vanskeligt nu meu
den bestaaende Forsikringslovg�vning at
Ikke pensionsberettigedes
fremskaffe .større Summer som øjeblikkelig
Efte�ladte.
Hjælp, og endnu vanskeligere bliver det, naar
er om varig Hjælp,' forsaavidt denne
Talen
I Dansk _Lokomotiv-'i'iqende Nr. 5 1� · '.�
fremsætter Hr. S'essi.ng, Sg., ,,Nogle B�tragt- skal være ,af og have nogen Betydning.
· S er nian paa det Beløb, der aarlig udredes
1hinger" i Anledning af eh eventuel Kontin
gentforhøjelse og slutter med at stiUe S,pør, gs si.f dem, der er Medlemmer af f. Eks. ,,Stats
banernes Hjælpekasse" og "Lokomo°tivperso
mil,alet:
"Hvad har man tæ�kt sig at gøre overfor nalets private Hjælpeforening" (35 a 40 Kr.),
de i økonomisk Henseende saa uheldjgt stil 'Vil man pemærke, at det, der ydes til disse
lede Efterladte efter ikke-pensionsberettigede Hjælpekasser, ikke staar i Forhold til det de1·
ny;des, i alt til M:and og Hustru ca. 1300 Kr.
Lokomotivmænd?"
Ja, Spø�gsmaalet ei· jo i og for sig ikke nyt,· Hvis M: anden havde �nvendt den samme Sum
det h'ar 'gentagne Gange været fremme, og den (ca. 40 Kr. aarlig;) til i A}deren mellem 25 �g
Tanke, at der maatte gøres noget, har ogsaa 30 Aar at tegne en livsvarig Forsikring, vilde
han have op·naaet, at der ved hans Død udfaaet Tilslutning.
' ns Efterladte 2000 tit 2500 Kr.,
M;en hvorledes kan Hjælpen ydes, og; i . betaltes ha
eller hvis han havde tegnet ell' Forsikring
hvilken Udstrækning?
Er: det en Opgave Organisationen kan løse? med Udbetaling vilde han have opnaaet, al
/ Man tør vel gaa ud 'fra, at den Ansatte har Præmiebetalingen ophørte og at el Beløb af
en Pligt til i saa stor U ds.trækning, som fra 1306 til 1600 Kr. udbetaltes ham ved 55
hans-'øk'onomiske Forhold tillader det, at sikre -56 Aars A!lderen. I det første Tilfælde 700
-1200 Kr. 'mere og i det andet Tilfælde indtil
sin Familie.

,
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;300 Kr. (og Præmiens OpHør) mere end ]-fjæl
pekasserne yder.
Det er sandt. al de private Kasser ha\· haft
deres Betydning, de er Qprettede for mange
Aar siden i Tider, hvor Livs-forsikringsYirksomheden var lidet kendt.
Vil man se paa disse Kassers nuværende
Belydning, synes jeg ikke EksempJ.eri-ie op
fordrer til at forsøge i den Retning. G�nske
vist kan mim s.ige: Kass'e'r'ne er �ore egne, vi
hø�ter selv U�l.bytlet, de 'andre er·Privatkapi
lale"ns, den tag:er en Del af L'dbyltet; men ,
aliigevel, selv om Kasserne er ,vore egne Kan
• man og;saa købe Gvld ·ror dyrt.
At opretle en obligatorisk Hjælpekasse kav
efter min- Formening, dersom den skal have
Betydning og man skal have Udbytte deraf,
kun ske ved at anvende Organisalioncns For, mue som Grundfond, og det vilde dog visl
ikke vær� hensiglsmæssigl at baandlægge For
muen i saadant Øjemed. ,Vil man vælge andre
Former, kræver del vislriol� el s.aa h'øjl Kon
lingenl, al det slet ik_k e kan betale sig ,al
være M:edlem af en saadan.
Al paalægge Iijælpefonden denne Opgave,
_ vil medføre de samnie Vanskeligh'eder; men
man kunde aahne den l dvej, al Hjælpet'ond•ein
ved aarlige Bevillinger søgle al yde 1 l- jælp,
hvor denne liltrængles.
•
Det er ikke UviJ(e mod Tanken, der har
diklerel mig disse Linier. Tanken al hjælpe
har min fulde Sympati og har bevirket, al
jeg har undersøgl Betingelserne for Spø�·gsmaalels. Løsning.
,
{
I del foregaaende har : eg kun besk.æfliget-
mig med de to Hjælpekass.er, den Lreclie,
"Enkeunclersløl tel seskassen" har g1ennem :15
Aar nærmesl ført en dødlignende Tilvæ1·else.

..
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Al denne Kasses Eksistens ikke har været
1'n egel kendt, fremga-ar :il, at dens M:edlemslal
i de førsle 25 Aar., fra 1883 Lil 190�, kun er
I edlemmer til 303., og i de efler
ste'gel fra 64• M
:
Tølgende 10 Aar, til Hl18, til ca. 450 M1edl.
·, N-aar· 111':rn nu ved, al- D. L. F. i Øjeblikkel
har ca. 1700, · :Medl., synes jeg,. al der maa
væxe en Brisl el Sled. siden Enk:ennclerstøl
Lqseskassens M.ecllemslal ikke er bragt megel
højere op.
Dei· mangler Agilalion_ l'o r Kassen. 1
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[ de· aai!lig tidsendte Beretninger ha1; man
kunnet se en staaende Opfordring til Mied
lemmerne om al vfrke for Tilgang; men i
en Forening, der arbejder efter saa gammel
dags l\{etoder, er del vanskeligt :;it skab� Til
gang, og naar 'tilgangen udeblev, eller i hvert
Falci var megel ringe, var det' da' ikke den
ærede Bestyrelses Pligt at tagi Opgaven- op,
de er dog næppe valgt alene · for åt admini
,
..
slrere.
i
Men ogsaa pa�l andre Omraad:'er synes jeg,
al der bui·de have · været arbejdet. ' Burde
.'fe.
man ikke allerede for mange Aar siden have
udvidet '1zassens Omraade til at ~omfatte hele
Landet. Burde den urimelig lille Pension der ydes 100-150 Kr. aarlig,, et Beløb, der
maaske i 80'erne betød megel, men s·om
l!H8. nærm.esl virker latterligt - ikke være
søgrl forhøjet?
Man vil vel svare. at med et saa lille Kon
ling.ent som i2. Kr. aarlig kai:r der ikke ydes
·inere. Del er mulig1vis ogsaa rigtigt. ·Konlin
gentel er i Forhold til det der i,des' ikke stort.
Statsanstalten kræver for e. n t'igrnhrcle Forsik,
ring, tegnet ved. �5 Aars Alderen, ca. 18 Kr.
aarlig (ca. 20 K1'. ved 30 Aars 'Alderen).; men
saa forekomm.er det mig v.irkelig ogsaa, al·
Pensionen ,burde ,være hævet, selv om del
havde medfør!. en, mindre Konlingen�forhøj-·.
else..
Hjælpefonden samlede i L_øb�t · af, 5 Aar
bt. 93 pCL. ,af Lokomoti,,111æ
. ndene som M:ed. lemmer. Enkeunderstøtlelseskassen kunae' ·
sikkert have naael ef lige s·aa godt Resultat i
35 Aar, hvis man havde arbejdel energisk
for Tilgang. Resultatet . kan · naas endnu ad
Aa.re; men der skal gøres et Stykke Arbejde
for at naa det.
Løsningen af denne Opgave vil være Lil
Gavn for Lokomotivmændene og vil. brin�e
:Ere til Enkeunclerstøttelseskassens, Be
S1varet paa det stillede Spørgsmaal kan efter
min Formening kun blive dette:
l_ første Række fa:stslaa Mandens _Pqgli til
selv gennem Forsikring at .sikre sin Familie.

..
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Dernæst el bestemt Krav om Reformer in
tlenfor Enkeund�rstøU,eJ;eskassei1, saaledes al
alle Lokom'.olivmænq .kan. blive Me;_dlemmer,
og at' der ydes en UnderstøHels-e: der liar

•
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BetydniIJg, saaledes al: del er ::if Værdi al
være Medlem.
Grundkapitalen (ca. 90,000 lzr:) er Kass.en
i Besiddelse ,af.
Grundstenen er saaledes lagl. Lad os da
søge al· faa Bygningen fuldførl.
. Kjøbenh ayn i Februa r 1919.
K. J o h a n s e n.

Brug for os, uden noget s om helst blivende
Sted og uden menneskelig Hensyntagen. Mel
lemstillingen' medfører for Lolrnmotivn�æn
dene en ,evindelig Flylten, jndtjl man som
ældre, ja, ofte gammel Mand, kan vente a t
s laa sig _Lil Ro i en. By. Nu, jeg ved meget
vel at det , hører med til en .fornbanemands
Lod \i ngen ·blivende �ted at have; men derfor finder jeg ingen Grund til �t være med
til at gøre det værr,e, .end det allerede er.
'
Dette i Forbindels� med den Fare, der lig,
Mellemstillingen.
g
er
'
i eventuelt Misbrug af Stillingen, gør at
Svar til Hr. B. og. P:- Stolzner.
vi maa søge med alle Midler nt undgaa �iteilemstillingen, men �(?ge at naa vort M:aal:
1• encl e k.om
I sidste Nummer afL-okorpo tiv-T'd
o k o m o.t i v f ø� �,r e p a a.a l l eL o k o m o
1
Hr. B. med et P ar Spørgsmaal, som han L
t ive r.
kunde
Jeg
direkfo stillede til undertegnede.
1 Spørgsmaalet om den ).ange ,As piranttid,
. gøre mit Svar kor t og meddele, at jeg fuldsom
en Del M,edl�mmer ha.i· været udsat for,
kommen er enig1 med Hr. B. i hans Betragtskal jeg henvise til vort Forslag, som -vi i
ning:er om M;ellemslillingen og EVighedsaspisin
Tid indgav Lil L�nningskommissionen og
ranttiden, og jeg har forøvrigt, hvor jeg har .
som
var _optr ykt i p ansk Lokomotiv-Tidende
. ·været til Møde i AMeli11g:erne, klarlag t min ·.
Nr.
7,
2- April 1918, hvor der under: Punkt
_Stilling til disse Spørgsmaal; men da jeg ikke
4
r
sta
ved hvor og hvern Hr. R er, og da: det mua :
c;
fra A'nsret tel" at Lønancienniteten regnes
ligvis kunde interesse�e, skal jeg her kod
sesdagen som fast timelønnet H:pndv:ærker ".
fremsætte mit S�n paa· disse Spørgsmaal.
.I dette korte Forsla,g ligger jo hele vort
M1ellemstilling:sproblemet er jo· ikke af hel
Ønske om, at blive fritaget for, at St, atsba
ny1 Dato, men har i længere Tid været freme
me baade . hos Administrationen, Lovg,tv- nerne kan spekul re i ,en Besparelse ved at
holde
Forfremmels
erne tilbagie. Kan vi faa
.
ningsmaglen og hos,
: enkelte M;edlemme:r; men dette gennemført
0
og det vil J 0 bero pa
• ,a
)
jeg maa pa_a d et kraftigste advare MedlemMiedlemmerne, hvor mecret
man
vil
sæ
t
te
ind
0
merne mod at se for �ys.t paa et saadant
Fata M1or1-tana, som en �i1jere Løn gennem herpaa, saa er al den Uretfærdighed, som
N[ellemstillingen er" da det muligvis vil bive de tte affød te, ude af V�rden.
Det er vel �g;enl:lig unødv•endig at tilføje,
altfo:r dyrt købt at faa en Lønforhøjelse ad
den, Ve, j. Vi kender næsten alle, de fleste ved al Gennemfør elsen af dette Krav ha r hele
Selverfarin,gi, _hvor dyrt de t er at flytte f1:a HovedbeStYrelsens S,ympati og at den vil gøre
, e-' ·· alt hvad der kan �øres for· ogsaa a t faa genBy1 til By, endvidere de store Ubeh'�gieligh
der: det medfø rer at leve paa to S1teder. Det nemført Kravet.
)
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forek!ommer derfor mig, at der skal l:Jet1de
Jeg kunde ønske med det samme at svare
li,gt mere til end• vi k'an vehte. a t faa som
Løntillæg ved en saadan Nyordning f� r inden Hr. P. St oltzner paa hans Indlæg, i samme
det kan betale sig at modt.age M:ellemstillin- Nummer under Overskriften "Gb. a:fd. llfr. 2"
gen.
uden dog at komme nærmere ind paa det
.
r
Hertil kommer endvidere, at vi trods 'alt evindelige Spørgsmaa l om Ansættelse af en
ogsaa engang imellem. rnaa føle os som Bor fremmed Fører, som jeg forøvrigt, naar dette
gere i en By, og dette' vil, naar m an altfor læses, har gjort Rede for paa e t Møde med
ofte skal
: flytte fra Sted til Sted» føl�s1 saa Lokomotivfyrbøderne paa Gb. AM. 2, men
ledes: at yt, som
et andet S:tykke Værktøj, indsk�ænke mig til at svare paa den af Hr. P.S .
,
. skal finde os · i at blive flyttet saa her, sa.a fremsatte Beskyldning om at jeg paa el nær
der, hvor Statsbanerne nu mener at hav·e mere angivet 'Møde skulde have rettet et pe r-
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son l igt Angreb paa et Medlem, enclskønl en Avancementsstilling, eftersom del overyej
Hr. P. S. selv mener, al Vedkommende rel ende er Lokomotivfyrbødere, der for.l'dter
og derfor i en tidlig Alder vil
tede el personligt Angreb. Til dette. ønsker Hangertjeneste
rykke op pa1a e,t h�jere Løntrin'/ Ja, forsaavidt
_ieg at bema;rke, al _ieg -- og del maa de :ø•v Organisationens Krav aldrig kunde bl ve op:·
i
I
rige Medlemmer
bevidne �- i k k e med el fyldt er del �·igtig, saa var <;let maaske en
eneste Ord angreb Hr. Chr' istensen p el' Fordel. Ja, jeg siger maas¼,e; thi for del
s o n l i g, men udtalte, at jeg ikke troede, at første vil Lønforskellen sikkert blive saa mi
han, som han sagde, talte paa saintlige Med nimal. at den ikke kan ovveje Udgifterne og
Ubehagelighederne ved den eventuelle for
lemmers Vegne. Dette kan de tilstedeværende
fly.ttelse, der i de fleste Tilfælde vil følg-e med
Medlemmer beki·æfte. tivi� dette kan betr�g en saadan Forfremmelse. Og for det ,andet
tes som et personligt Angreb" beklager jeg.,at ligger det ogsaa nær at antage, at en saadan
maalte fastholde denne Paastand. Hr. Sto)tz Stilling, der bliver skudt i nd mellem Loko
;1ci; giver mig forøvrigl i si� ·Artikel :Med motivførere og Lokomotivfyrbødere vil virke
stagnerende paa Lønnen for Lokomotivfyr
hold, idet han skriver, at han personlig ikke b(?dernes, Vedkommende. Og for det tredie
vai.'. heit enig med vedkommende Medlem, men , kan man befrygte'· at komme til . at, staa i
skynd�r sig at sige, at en Del var han dog denne M1ellemstilling en lang Aarrække, idet
Administrationen maaske i stor Udstrækning
enig med ham ,i.
Min Paastand blev iøvrig.t paa Mødel be vil benyUe disse M1ennesker .til Stræknings
kørsel ud�nfo:r de faste Ture. Og endelig -
kræft-el al' ef Par M.edlemmer, de:r fik Onlct ogi det er det væsentligste - naar Organisa
Qg tog Afstand fra Hr. Chr.istensen.
tionen modtager en saadan Stilling har, .den
N aa,i- dette Blad udk?l)1mer, har_ jeg som anerkendt Princippet, og der er da 'slaaet Bom
\
nævnt været til Møde
i, Gb. Afd. 2, og jeg for Idealet: Lokomotivførere p.aa alle Han
. antager, at vi der har faaet denne lille Uover germaskiner. Tabet derved er l,et at faa Øje
pag.; de forannævnte Vanskeligheder vil op
ensstemmelse bra_gt ud af Verden.
staa, og i Stedet for at blive udnævnt til Lo
Skanclerb9rg, · den 9. M:arts 1919.
komotivfører'. vil man blive udnævnt til en
Stilling, der giver mj.ndre Løn end Lokomo
L. R a s m uss en.
tivførerens og mange Aars Ventetid forinden
Stillingen som Lokomotivfører opnaas.
• V01�. Stillinl§ til 1den ,Sag maa derfor efter
Mellemstillingen.
min Formening være en afg}ort Protest. Det
En af de Sager, vor Organisation i mange maa paalægges · "vore Repr.æsentanter at vaage
Aar har haft at beskæftige sig med, er Ran over,. at denne Mellemstilling ikke kommer
germaskinernesi Betjening og Bemanding. Un-· med i den nye Lønningslov og de maa be
der Forhandlinger om delte Spørgsmaal har nytte alle · Lil Raadighed staaend� Midler til
<!,er stadig i Administrationens Hjerne spøgt at holde den ude.
Lok-omotivfyrbødernes udelte S.tøUe tror jeg
en Tanke om at give Rangei·førerne en Mel
vore
Repræsentanter tør regne 111,ed i, qenne
lemstillingi som delvist Vederlag for det Ar
bejde de udførte. Dette· har dog stadig v�kt Sag.
LO k·o 1110 l j _V f y.r b Ød e r.
Modstand hos Organisationens Repræsentan- ,
ler, ogi det er naturligt, idet vi jo stadig er
gaaet ud fra - og meq Rette -, at Range
ring er Lokomotivførertjeneste o,g at Løsnin
LoKomotivernes Renholdelse.
gen af Spørgsmaalet maatte være: Lok'omotiv
fØrere paa alle Rangermaskiner. Det er der�
Da Tiden forhaabentlig gaa.r mod normale
for ganske naturligt, at der i denne Tid, hvor Forhold, vil jeg _i Dansk Lokomotiv-Tidende
mari med Forventning ser den kommende slaa til Lyd for, at vi faar. Orden i S-ag;erne
Lønningslov i Møde, e1' Diskussionen herom med Hensyn til det Arbejde,. der paahviler os
bland[ Lokomolivfyrbøderne Lanclel over. Lokomotivfyrbødere ved Renholdelsen af
Indeholder den kommende Lønningslov en Førerhusene og Arnaturen i samme.
De
saaclan Me, llemstiJling og kan man forhindre fleste af Maskinerne trænger til en indgri
den og gennemføre vore gamle ·Krav: Loko bende Omgang.
motivførere paa alle Rangermaskiner?
N aar jeg nu retter denne Henvendelse til
Der kan maaske spørges, h'vorfor man _er . mine Kolleger, da er det ikke fordi jeg mener,
saa uvillig til· at modtage en sa.adan Stilling at vi har sløjet aif paa det Arbejde, der paa
som Rangerførerens, da det jo dog maa være hviler os og heller ikke fordi det fra enkelte
1
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Overordnedes· Side bebrejdes Lokomo\iyper motivfyrbø�ei"e er oplærte i,og udgaaet fra et
sonalet, at de omtalte Dele ikke er saa rene, Fag., der h'ar skabt sig Respekt i den private
som de burde være. Det er faktisk - og Industri, ogi vi maa som1 gamle Smede og Ma
det kan ingen der hører Maskinafdelingen til .skinarbejdere kræve, at de ar1dre Tfeneste
komme uden om -. at vi maa tag:e _ meget mænd ved D. S, B. tager mere. Hensyn til
· Snavs efter Remisearbejderne, og det. mener os end de giør. Og det er'vj· selv medbestem:
jeg, at vi Lokmnotivfyrbødere ikke vedbliven me.nde i. Vi maa og skal kræve, at naar vi
de skal finde os i. Jeg tør hi;evde, at det er han ,afleveret Maskinen ren, maa den og;saå,
ikke Lokomotivpersonalet, der tilsmudser de være ren c,g aftørret, naar vi tager den igen.
Til Slut vil ·jeg hævde, at Grunden til at
indvendige Dele i Forerhusene, og sorn Følge
dei.·af burde det heller ikke være LokomotiY M:askinerne ikke er saa rene som de burde
fyrbødernes Pligt ,at vaske Hus. M�h vi e1� være, e1: de Vanskeligheder - i Forbindelse
tildelt dette Arbejde, og saa længe vi ikke · med ovenstaaende -; der under Krigs.perio
e1· .fritaget herfor, maa vi selvfølgelig udfø,re den har været med at fremskaffe Ptidsetvist
det. E.n anden Sag er det efter min Fo/mening og Sæbe.' Skal vi' holde rent er det en Be
med Renholdelsen af Fyrplads.en og Puds tingelse, 'at vi faar de omtalte Dele udl•everet
; rrogater af en saadan Beskaffen
ningen af Armaturen, · ja, ·der er det Lokon10- og ikke Su
hed,
·og
rent
at
alt,
qvad de_t kommer iBerøring med,
Orden.
holde
at
Pligt
ns
tivfyrbøclere
M'en det er paa somme Depoter saa godt som bliver som havde det været under Behandiin�
. umuli�, i hvert Tilfælde for AaJborg Depots af en KaJkekost. Derfor, Kolleger, · naar vi
Vedkommende sa,a længe der ikke er mere nu fafµ' Tvist og Sæbe udleveret af den gamle
Opsy,n med Remisepersonalet, og det kan der '. Slags, lad os, da vise,. at ingen Lokomotivfy,r
ikke være sa,a længe Puds.erformanden skal bøder har sløjet af med Hensyn til det Ar
være p:a,a Lokomotivmesterens Kontor. Jeg bejde, der. p•aahviler os. Lad os altid handle
tror de fleste Lokomotivn�ænd her ved De ud fra det gamle demokratiske Krav: ,,Gør
pote. r -- baade Lokomotivførere og Lokomotiv-. 'din Pligt og kræv din Ret".
L' ok o m o t i v f y, r b Ø· d e r.
fy,rbødere -- vil give mig Ret i, a,t det er i
Remisen Førerhuse. ne bliver tilsmuds,ede eller
med andre Ord tilsmurte. Det sker under
Rensning, Opfyring og Udvaskning, og me
En fremmed Lokomotivfører.
get af det kunde undgaa.s, hvis vedkommende,
der har ,med deUe Arbejde at gøre, fik' Ordre
Hvad ha'.r vedkom�1ende fremmede boko
til at gøre rent igen. Det vilde i alle Tilfæld,e
bevirke, at vi Lokomotivfyrbødere efter eh motivfører gjort sig særlig fortjen{ med, at
Udvaskning ikke behøvede at møqe en Ti.Jn·e der skal tages det særlige Hensyn til ham?
før Tjenesten begynder efter Tjenes:tetidsreg At han er en god da·nsk M,and kan vel ikke
lerne; det maa vi her ved Depotet. Og; Grun være Grunden: Det er del: mange fo�uden
den er den, at de forskellige Dele i F'ører ham der er og som er i s.amme Siituation. · D.
huset er saa tilsmurte, at der er en Times S'. B. ei" vel ikke For&ørgelsesanstalt for alle
ekstra Arbejde med at gøre ·rent; og 'del vir i.,remmede, �ode danske M,ænd?
�or Lokomotivfxrbøderne er det en meget
ker: irriterende. naa.r Maskinen 'er afle,veret
ren og aftørret.' Jeg ska' i° nævne et Par andre uheldig Dispos,itiori ..�Vi er da.arligt tjente m·ed,
Tilf�Jde, hvor det. særlig gaar ud over Fø efter� at have tjent D. S. B. � ca. 13 Aar,,iTla.ar
rerhuset, f. Eks. ved at fly,tte med Re�·ene vi sta.ar ved det efterti'agtede M1aal - Loko
fJ;r�ne fra en M.askine til° en anden. net kan, motivførerstillingen - saa at se os distan
naar det ikke bliver udført omhy:ggeligt snavs,e ceret· af en Lokomotivfører· fra den orien
rædsomt til. Vi kører i denne Tid med tyske talske Bane. fordi ·Vedkommende er bl-e�en
·
Kul her ved Depotet,' og da Opfy_ringen med eksist, ensløs , paa Grund af Krigen.
Har d'Hrr. Repræsentanter i H, B., Kreds
disse m'aaske er: vanskelig, kan man se det
Sær:syn, at en Opfyringsmand ·me;d KrumraL II \'.æret med til at sanktionere denne An
geren gennemroder et · raat Fyr. Gøit· · Ved sættelse, da har de bestemt ikke vidst, hvad
kommeride sig nu ikke den Ulejlighed at de har stemt f:or.
At Vedkommende var bleven ansal pa, at
lukke D .æmperen og der ikke er saa, 'megel
Damp paa Kedeien, at Blæseren kan. virke, V,ærk'stedet som Maskinarbejder ---; hvis ha_n
saa er det unødvendigt at forklare nærmere da er M1askinarbejder -, var '.der intet at
hv.orledes Førerhuse. t og Armaturen ser· ud sige til, der var han 'ikke gaaet nogen i Vejen
efter, den Omg:ang. Og hvem skal gøre rent ved .Forfremmelser.
Kolding i Februar� 1919:
efter: en saadan Opf�ringsmand? Selvfølge
li�. Lokomotivfyrbøderen. Og� det mener jeg;
C. S i c k N i e 1 s e ri.
vnkke kan vedblive at finde os i Vi .Loko0
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vend�lig e R,esultat, som nu b1·e d e r sig · ov e t
l
I
hele �usland. •
s
La'd .ltis en· Gang e 11ærrtt e1,e pna Enke ll-
Ved Otto Bendlxen.
begfa,,e nh e d ern e , som de viser sig af talrige
.
'
l\'lede ns man i tidligere Aar st e ds e alvorli ge M, e ldinge r l'ra hinsides· Græns e n.
. blev H err e ovrer d e nn e ·l:Il e 1npe i Sonimer-- RegelJ.øs, ud e n en�arte t Plan og' ug en A11 else
m'aanedern e � idet cl.en pl ejede a t indtræff e hve r om NH1lighed og økonomisk Fimd e ring, for
Vint er, - saal e d e s sank f. Eks. i Jtini1'1916 det m e ste .under str e ng1 e Trusler og Udskej -
... Arb e jd ern e ove ralt Lørr-
Tall e t' paa f e jlkørte Vogne til kun ca . 3000 els er, fremtvinger
:_, saa ste g Tallet- paa d e vildfarne Vogn e · forhøjelser' fra 200-500 pCt. og Nedsættelse
unde1� Sn e standsning e n i Fiebruar til d en af Arbejdstiden paa '10-'-12 Tim e r 1il 8, 6, ja
utrolige Højd e . af 53,5_ pCt., M�n ogsaa ·nu 4½12 Tim e . Ved Sid�n heraf e n Sænkning af
. svinger Tall e t m e llem 16,000 og 20,000. Ef -- Arbejd e ts r e lative Produktivitet: Driv e ri. for
ter de sidste 1 Angivels.er naa ed e d e i Midt en mange Penge bliver ophøj et til Grundsæt
ning. B�tragte r \\i ''f. Eks. Kulindustri e n i
af Jtuii 191'.7 Tall et 16,18';1-.
· SideIL er. Rusland stadig sunke t dyb ere ned Donetzbækkenet. · H vm·ledes .,g1e nspejler · �ig
i V�rvarret, da. B�rgerkrig e n' lammed e enlwei: d e r, de n opnaaede "Frihe d"? I d e t . forløbn e
Or<;lning. M;en Industri e ns hurtige N�dgang; Aars 7 M:aan e d e r bl e v læsset 98Q,OOO Je �n -
-hav'd e ikke alene sin Aarsag j1 Statens Sam� banevognladning er Kul mindre , •i Juli alene
menbrud og de raf følgende Økonomikris e , ¼ Million Vogne mindre end d et foi'e gaaend e
Ri:ivolutionen for først"
men ogsaa i de n politisk e Omvæltning, som Aar. (I Marts begyndte
1
at
e
il
G;yrctighed.) Pro -
ko
fuld
iil
mm
Apr
re
jd
b
r
e
til
b agte, d · vildledte, ,udann e d e Ar e e
Statsroret. Arb e jd erstand en opsluger nu d en duktioi'len gik i Juli '142 Million er Pud (1
russ.iske Industri m e d H;ud og Haar. 'Den Pud = 0,40 kg.t i d e t foregaaende Aar 119
gaar til i Fordringer., som ikk e al ene i kort Millioner Pud _tilb�ge . (Nowoj e Wreriija"s
Tid: fo1,tær e 1� Lønu'ingskapitalen, men ogsaa Ber e tning fra 18. og 25. Aug.) At dog ikk e
sluger Foretag e nd ernes Anlægskapital for n�gen Arb e jdermang�l var Aarsagen viser sig ,
sl e t ikke at tal e om Arb e jdsgive r ens F'ortj«1i-- af den samtidige; Angive ls:e, i denn e Juli har
neste. Men m: ere e ndnu. Støttet paa d e n po-- :i. Grub e rne vær e t, e, n Arb ejdsstyrke paa 274,000
litiske Mta"gt, son;i.· er tilfalde t dem, ød e lægger .M;and b e skæftiget mod 238,000 i Aar' e t før..
Arbejdern e s Hensynsløsh ed ikke __ alene Ei·-- Altsaa' 15 pCt. flere Arbejd�I'e skaffede 16 pCt.
hvervenes Produktionsevn e , men fpraarsager mindre_ Udbytte, hvilk e t find e,r sin Bekræf-
ogsaa e n urim e lig Prisi·e volution. Det gaar -�el�e,i "Birshe wyja Wj,edomosti'' fra 11:Augi.,
· over d er e s Forstand, at d�tt e Øj e blikke ts Rø -- eft e r.:,hvis Angive lse Produktionen pr. HQve d
vertog ikk e kan fprløb e til Held, m e n at d e _ af Afbl:ljdssiyrken i Juli 1917 b e løb sig til 435
maa fald e i d er e s egen Sriar e . Thi e nt e n ød e -- Pud ell e r 30 _:pct. mindr<:, end d en 'var d e t
læig1g er de selv det Gr·u�dlag paa hvilk e t d� foregaa end e Aar. D:e t kan da ikke undr e� naar
men er at $kuld e levevidere, og all e red e hun-- �(ull e n e , hvis Indkøbspris b e løb sig til m:el-
dr e dvis af Virksomhe d e r ha:r indstillet d e r e s tern 7 og 10 Kopek· pr. Pud, 'nu e r st ege t
Drift, eller Lønnen, som ' er stege t me d 3- 400 ti�J ,)�q Kop ek ab. Grube o_g i Be tragtning af
pCf. bliver udlignet' paa Var e fo e umidd elbart ,V}l t nye ste Lølifordring er vil naa d en everityr-
for Forbrq.gern e . i d e t uundgaaelige Kueds-- li�e ,pris af 60 Kopek (1 Rub e l = 100 K1opie k
26 .
.; ,f,½1,,,.1,9_2 Kr.) (,,Rusoskj e Slo,vo"
·løb, eller den bliver g ennem Statskassen ind-1
.
4
.j:rvilket
sv:
a
rer
til
ca.
70
Kr.
Ton!
··
Mt
a
j)
pr
· draget fra Folket som Ska_t. Saalede; vis e r
i
-nende
'M::
a
a_d
e
'
staar
,
det
til
med
alt
øv
aac!t
�
�ig i Praksis, at ing en· Stand :vedvar e nde �
,
ustraffet kan unddrag e sig Nationaløkono-- ngt, ,, f_roduktionen fra Urals Jernvæ:rke r er
mier- mer e · en1 · de n virke ligie Værdl af d et mod forr[ge _Aar gaa e t _ 15-40 -pCt. tilbag e
af dem ydede o� Almenhed en bidnagede pro-- (,,Ru�:kioj{;l Silowo" fra 1L Juni). I Petno -
du½tive Arbejde beløber sig
Vareproduk-- grad er i Jern- og Elektr icitetsi�dustrien ef-. tio11ens Hærgning og Ødelæggelse er det-,uaf-- ,ter Miedd('.J,else i "Rabotschaja Ga,seta" (ArI
·,
,.

Sam·menbrudet af det russiske
J�rnbanevæsen· og l"d�st;i.

t

.fra,

tiL·

..
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bejderblad,) fra l8. Aug. 43 Fabriker standsede.
,,
Den 1. ,S{}fltpr:, bringer "Nowoje Wrettija" en
Beretning fra Petrograds Læderfabrik, tk. S.,
der kue,·r m ed ·standsning, dfl de i de;:&iijste
4 Maaneder har sat 400,000 ;Rubler til paa
de "glu�ende" Lønninger. <1M;od det· ·,amme
Tidsrum tlet fo regaae,nde Aar er Arbejcl.'ernes
Præstationer gaaet ned med det halve,,, �øn
kravene er derimod firedobbelte. Den tidli
gere Minister KuUer, sikkert et uhildet Vidne,
ta:ler om Industriens fuldstæ1�dige Ruin og an
slaa; Produktionens, Aftagen til 30-40 pCl.
hele Rusland og f�r Petrograds Fabi;iker
til, 60-70 pCt. Betegnende ei: ogsaa · en Over�igt i · f abriksjnspektørens. Beretning fra en
Metalf;:ibrik i Mo�kwa, og som findes gengivet
i ,,Russija- vVjedomosti" fra 5. Juli. Lønbe
,v�g�lsen:· har givet sig udslag i følgende
Forvandling,:

at en ,Jernbanearbejder, der ellers havde 70
-80 Rubler . om ,M:aaneden, �u "kun" tjener
9 Rubler om Dagen, og \jgnende Ansatte ved
mititære Fabriker og M;arinearsenalet har
under den revolutionære t•lorvirring ved sta
dig,e Strejketrusler . skruet deres Fortj,eneste
op t.il. 1�0 o g 1500 Rubler om Maaneden.
(,,Torgowo-Prom-schlennaja Gaseta" og ,,Rus
skojo Stowo" fra 23. August.) Det er de Løn
den
ninger en Guvernør� ellers fik, altsaa
·
,
h�jtstillede Statsembedsmand!
H vorl.edes komn1er man . nu til saa<lfllll,le
unaturlige Spring? Natui.·en holder ikke ar
Spring heller ikke i den økonomiske_ Udvik
ling. Ga,adem Løsning ligger deri, at disse
Udskejelser skyder i Vejret fra en Jordbund
af den værste politiske ForviJdelse, uden: at
have det ringeste at skaffe med øk o nomisike
Nødvencijpi'eder. For at forstaa dette maa v:i
i K orthed komme ind paa de fremdrivende
Løn for I Pud forli Enarbejdede
Ar�jder forTimeløn
1
I
p_r.
Kræfter.·
arbejdet Metal
Kopek.
Time Mf!tal Pud.
Kope_k.
To A1�ter af Drivkræfter maa holdes strengt
1�15
l 1,84
.
28,75 ·,
97,75'
ud fra hinanden i denne Arbejderbevægelse,
T
1916.
100,7:5
9,18
44,
der
: me« Sammenbrudet af Czarrismeli og al
1117
919,
,3,47
79,75
bestaa�ncle Ordning er k ommen i Drift. Den
Et virkelig foruroligende Fiorfald af A1:- ene bestaar af hine ideologisk' Forvirrede,
bejdsintensiteten viser sig af disse Tal, den som man i Rusland benævner under Fælles
er gaaet mere end 6� p.Ct. ned, hvorimod n::i,vnef Intelligensen, socialt løsslupne' Eks. Lønomko stnin�erne for Fabrikatet
er for- istenser, der kun vil misbruge Arbejderstan
øget ca. '950 �Ct, Arbej_ derries relative For- den som Stormti,opper f or deres egne uklare
tjeneste ei· �teget ca. 275 pCt. Af diss� for- M:aal. Disse �ar set bort fr.a ·en "Socialisq
skellige Eksempler ses, at den russiske In- ring" af Industrien, drømmer om en "natur
dustris Sammenbrud staai·, under dobbelt Tegn lig Ekspropriatio n" af Kapitalen. · Dem pas
.de meningsløst forhøjede Lønninger paa den ser altsaa r�:t i Krammet Industrianlægenes
ene Side ogi Arbejdernes aftagende virkelige
"bps1ugning" ved Arbejdermasserne. O�r
. Pr.æstationer paa den anden. Tager man i foresvæver dem ,ved højtskruede Lø ninger
n
Betragtning, at der ogsaa kan fastslaas en at udply,ndre Arbejdsgiverne, overdrage Ar 
.. uhyre , TiJ.bagegang i Arbejdskvaliteten/; saa
, bejder- saavel som Arbejdsgiverfortjeneste,
ser vi Grunden
til den for Russerne saa forturd,
_ som Antæ.gets Porrentningsudgifter, ja, endog
ligende Nedgang af deres nationale lndrislh.
/.l=tde Kapitalen selv angribe. Bedrifterne, ·som
:gndvidere m·aa bemær�es;. at. den . vældige
. " altsaa er 'g1J'ort kraftesløse og v'ærdilø•se, skulde
Udv1'kling · af Lønstigninge
rne . paa
ingen
·
tva:ngsvis overtages af Staten, der da · har at
M'aade har deres tilstrækkelige Begrundelse
dem videre alene til Gufist for det "vær 
føre
i Livsførelsens Fordyrelse, snarere øve. nelo p,
· diskabende Folk", ogsaa det strejkende. Al
omvendt disse en af de. stærkest 1,,;_ ·isstiStaten ,<let-ved maa. tilsætte µhyre Summ er,
,
�
gende lndfly,delser, som bæ•rer Hovedskylde
<
•for. den Priso mvæltning, det: sa.a stærkt •paa- le1� dog igen skulde tilvejebringes af· Al m en, :virker Ruslands Velstand og Folkets t1l stræk- _ heden, bliver der ikke taget Hensyn til. Det
1
' kelige Forso1�g. Thi' d�rtil ligger• slel ikke bli:Ver:_ hilset, naar f. Ek s..ogsaa det som Lo
nogen berettiget Foranledning i Varepriserne, kom oHvfabrils. berømte Putiloff'værk, det- rus-

. fo�:-

.,
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siske "Krupp", der beskæftiger 3000 Mand,
Etklærer; at de .ikke . kan bestaa uden et
Statstilskud pa:1 9(} Mil!. Rubler, fordi (efter
,,Birshewyja Wjedomosti" fra 4. Au.g.) Pro;
duktionen var taget af med 30-40 pCt. og
•Lønnen tiltaget omk1ing 270 pCt., hvilket gav
et Tab paa 4 M,ill. Rubler om Maaneden. Pro
duktionslønqen er egentlig der steget ·111ict del
6-8-dobbelte, og dog staar netop denne Virk
somhed under. militær Besky,ltelse· og Statens
Tilsy,n. Anførerne og Forfø-rerne har intet
�mod, at de betrængte Værker for en Tid
lukker, forudsat at Arbejderne, i den Tid del
sta:ru· stille, faar den f u l d e Løn iidbetalt. I
M:oskwa bestemte Arbejderkongressen, al
"saafremt ved en af dem vedtagen Strejke
Fabrikanten vægrer sig ved at indvilge i Kra
vene, skal .Fabriken rekvireres, af :�taten og
!'øres videre af de lokale Autoriteler". (,,Rus
skoje Slovo" fra 27. Maj). Om ogsaa derved
Grundlaget, svinder bort under Arbejdernes
Fødder, bryder saadanne forlorne Demokra
te1'. . s om Lenin, Trotzky, og Bronstein sig ik�e
om, thi deres Hensigter gaar jo ;slet ikke
ud paa Arbejdernes Velfærd, men maa søges
paa rent politisk Omraade,. Det gælder kun
for dem at stifte Uro og holde Masserne
i Bevægelse.
Desværre er den rtlssiske Arbejderstand
ikke saa. lede� beskaffen, at den selv har Ind
sigt i sine Interesser og forrriaar. at y,de sine
Forførere Mpdstand. Den russiske Arbejder
stikker, endnu alt for dybt i Erindringen om
Livegenskaben. Under Jerngr, eb og bestandig
Opsigt arbejder han vel, men ved den mind
ste Løsning af Tvang:en forfalder han i-Nø-len
og Driveri. I Fre�stider tager han ydmygl
den Løn, der bliver ham budt, som no.get
der y;des naadigt fra oven, et Udløb fra el
overmægtigt:• Herredømme. At den sikkert ofte
misbrugte, k�mmerligt holdte Løn ikk'e kun
grunder sig paa Vilkaarlighed, men at den ,
er baseret piaa øk1onomisk tvingende Beregnin
ger, forsta:ar han slet ildrn. Derfor mener han,
saasnart Afhængighedens Lænke synes bri
stet, fra sin Side ligesaa vilkaarligi og ube
gr�nset at kunde sætte sine Krav igennem, da
han dog ydermere føl·er sig som Herre. H.ans

Bli k.." for økonomisk Sammenhæng er sløvt,
'den g.ritsomsle Undertrykkelse af selv de sv:1ge�le .{\
. nløb til Sammenslutning eller offen.t
lige Fo1�handlinger, som. den· gamle Regering
fandL t'or· godt, hævner sig nu hi tterl. · Thi
hvilken som helst Afvejning af Produktions
faktorernes Betingethed og deres Afhængig
hed 'igen af Markedet gaar fuldstændig uden •
(Fortsættes.)
om ham.

IKredBgeneralforsamlingerne
��: �f?, �og Delegeretmødet.
Kredsgeneralforsamlingerne afholdes Ons
�gen den 9.. Aprjl 1 Johansens Selskabsloka
ler, Haveselskabsvej 3. D,ele�eretmøde afhol
des Torsdagen . den
og Fredagen den 11.
April i Teknologisk Institut, G•.•A. Hagemanns·gade 2.
Teknologisk Institut ligger Uge overfor Gl.
Noridbanegaard.
Nærme1·e M.eddelelse af Dags.ordenen.

m

Til Lok
. omqtivførerkredseri.
De ærede Afdelingsbestyrelser anmodes om
senest 25. Marts at tilstille Redaktøren Med
del.�lse om hvilke Lokomotivførere henhø
.rende under Afdelingien, 'der i k k e er 'Mled
lemmer.
,i,AÆde.lingsbestyrels-en maa, uden Hensyn til,
·ålt.- der i"k k e findes Ikk,e-'M,edlemmer, svare
-paa Forespørgslen.

·,x,·. t. r

t,

.. ; t;, ...

I

I

Hjælpefonden.

Generalforsamling) afholdes Torsdagen den
10. Wpril. j Teknologisk Institut, G. A. Hage
maiuis·gade 2.

.,
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Delegeretvalget.

Atdellngerne anmodes om, saasnart Deteg.eret
valg 'har fundet Sted, at meddele. Sekr,�tær,·n,
· Navnene paa de valgte senest 2. April.. · ·- ,,
Afdelingerne kan j Henhold til Loven�.s '.• §. 7
' 1 '1
vælge følgende Antal Deleger�de:
Gb. Afd. har tils. 320 Medl. og vælger 16 De1.
33
.
w121 -.
Ki.
54
4
Kk.
'
33
2
Hg.-

Ro.
G ;.

39
38

Kb.
Sg.
Kø.
Ng.

2
2 ,._

28
55
7ci
119

2
4
4
4:j,1,--

1

H7
Fa.:
4
83
,Es.
4
18
Ti.
2
103
Str.
4.
58
Vg.
4
26
Frh.
2
57
4
Ab;
25
2
Rd.
214
Ar.
10. 41
Sd.
4
r
15
Vm.
2
37
Bb,
2
22�
·L-_: .,·
Lg.
,2
15
Ms.
2
48 Afd. har tils. 1628 Medl.
lait 90 Del.
Lokomotivfører henholdsvis Lokomotivfyrbøder
Afd.elirigeme . vælge lige mange · Delegerede og .
, vælge.· Halvdelen. af det udfor 1Afd. Bybefognelse
nævnte Antal Delegered�.

Hovedbestyrelsesmødet
de.n 11. Marts 1919.

M. Mortensen fraværende.
Punkt 1. Meddelel;e fra Formand�n.
· Formmiden•reJererede først.Forhandlingerne i Gene
raldire½J�ratet oni Tjenestetidsreglerne. Sagen var for
inden Fohandlingen behandlet i Forretningsudvalget, og
init.n var enedes om et bestemt Krav om Godtgørefs•ii for
Overtid. Ved Forhandlingen, hvor dette fremsattes,
mente Administrationen ikke at kµnne bifalde dette,
fordi det langt oversteg Kravet i A�bejdtidskomm!i�sio
nens Betænkning. Heraf følte Repræsentanterne sig' ik;¼�
- . ' hunden, og efter en længere Forhandling lo V ede OrgaJH:,�
n1sahonen at fremsætte Forslag til Ændring af J.. Tjenestetidsreglerne. Redegjorde derefter for Sekretariats
mødet i Kristiania, hvor man behandlede Spørgsmaal'et
om at opsamle et Reservefond. Fra, Svenskernes Side•
forelaa For.slag om i kort Tid at ·indsamle et meg�t
stort Belø�. 'Efter en Forhandling �ellem de 3· Landes
R�præsentanter enedes man om el ,Forslag , q: e_r vil
, !
bl.ve behandlet paa Delegeretmødet. Gav dereft�r
Op
lysning om den svenske Lønkamp, som var bleven en·
•

0

,

•

•

j

stor organisatorisk Sejr for-vore svenske Kolleger, idet
Sammenholdet var glimrend�' o'g havde styrket Organi
sationen. b°'åad� udadtil og indadtil. Til Dækning a'! de
i den Anledning op'staaede, Udgifter·. maatte der·'. op·
kræves et Ekstrabidrag, som maatte ansættes til 2'' Kr.
og opkr�ves den 1. April.
' Det vedtoges efter at Udgiftern� i Anledning af Løn•
kampen ·var· gennemgaaet at fastsætte· Beløbet til 2· Kr_.
Formanden havde faaet Henvendelse fra Frederiks
havn, Ifolding, Masneosund og Sla.gelse om '\1elfærds
foranstaltninger. Af D. L. T. .fremgik det, av die?! ogsaa
rnr galt i .Strih. Me11�e at vi burde udsende C)rkuile
rer til Afd. og indhente 'udtalelser om e,·entuelle øn·
skelige Velfærdsforanstaltninger. Der forelaa en Sag
om bortkomne Lagener, der gav Anledning til, at man
maatte søge gennemført en lignende Ordning som Tog
personalets.
Efter· Diskussion vedtoges det at fremme"',Sagen
og søge gennemfør� en anden Ordning, saaledes at
,
Sengene' forsynedes med r�ne Lagener daglig.
Genefra
Skrivelsr
en
derefter
oplæste
, ' Formanden
'
,
•
I
rpldirektoratet om supplerende Uddannelse i Værkstederne af de Lokomotivfyrbødere, som ikke har 300
Værkstedsdage foranlediget af, Masseuddannelse af
Aspiranter, hvorved I en Del Lokomotivfyrbødere bliver
ledige.
M"an .enedes om at tilskrive Generi�ldirekloratet, at
man saa .med Sympati paa Sagen, inen ønskede at
foreslaa en anden og m;re hensigtsmæssig Form for
Uddannelse.
Formanden 'oplyste, at ·sagen om Sammenslutning.
med Hjælpek·assen nu havde -cirkuleret, og at det vilde
vl!)re ,hensigtsmæssigt al '?edsætte
• et Udvalg for al be
handle Sagen videre. Dette' vedtoges og til Udvalget· valgtes: Lokomotiv·-
førerne C.' A. Lillelund Qg H. Kann og Lokomotivfyr-·,
bøder R. Johansen.
-. Der.efter behandledes nogle Smaasager.
Punkt 2: :, Behandling af Budgetforslag.· (3die · Behandling).
Hovedkasserere_n gennemgik Budgetforslaget for Ho·
vedkassen, He, udspandt sig en indgaaende Debat
Man· vedtog at foreslaa ·Kontingentet forhøjet tN
'4 Kr.
l, • Budgettet vedtoges dereftel-.
/ Redaktøren gennemgik og redegjorde .for Bia-dets
Budget, der efter en kort Diskussion vedtoges.
Punkt 3. Forslag til Delegeretmødet.
og henvistes til
De indkom�e Forslag
, behandledes
'
.
Forretningsudvalget.
Kampfondens Vedtægter diskuteredes, og dJt' he_:
,
sluttededes at1 foretage enkelte Ændringer. '
Punkt 4. Eventuelt.
Et .af Lokomotivfyrbøderkredsen stillet Forslag om
R�gler ved .Optagelse fif afgaaede Medlemmer behand-_ '
ledes og vedtoges og fbrnød�e ,Ændringsforslag
'tit L()
•
ve- ne vilde blive forelagt af Hovedbestyrelsen.

··c.·M. C.

r.
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Kredsbestyr·e1s·esm ø g·et

for Loko' motivførerne den 11. Marts 1919.
M. Mor\ensen fraværende.

Punkt 1. Meddelelse fra Kreds/ormande,i.
Næst/onnanden refererede og oplæste en Skrivels�

fra Aalborg Afd. tidlite're Form��d; hvo�i han begrun
dede Aarsagen _til, at ·han havde nedlagt sil Mandat.
Toges til Efterretning.

Sagen melleæ Lokomotivf"rerne
Vamdr,up be. handledes atter paa Grund af en fra Afdelingen foreliggende Skrivelse. og toges til· Efterretning.
Man· beha
. ndlede derefter Sagen ang. Ledsa11e\se 'af
Maskiner, og en i den Anledning konciperet Skrivelse
'·
oplæstes og vedtoges.
Der forelaa derefter en Skrivelse fra Skanderborg
Afd. om Afløsning af Lokomotivførere (Depotforstan
dere) under Sygdom og Permission, hvori Afd. hævde
de som sin Opfattelse, at saadan Afløsning burde ske
ved Loko111otivførere.
Kredsbestyrelsen var enig
Afdelingens Stilling
hertil.
Punkt 2, Budgetforslag.
Kredskass�reren .forelagde Budgettet for 1919, der
vedtoges eJter en indgaaende Diskussion med enkelt.e
,Smnaæn�ringer.
Punkt ,'1. For,:�lag til General/orsamlingen.
Et indkommen Forslag henvistes til Deleger;tmødet.
• Fra Struer forelaa et Forslag ang. Kørselsfordelin
ger, der henvistes til Behandling straks gennem Hoved
bestyrelsen.
Punkt 4. Eventuelt.

Sagen om Sig_!lalgivnin'g ved Bloksignaler behand
ledes, _ og det besluttedes at fremme Sagen, naar e·n
for Tiden verserende Sag er afslu'ttet,
Derefter omtaltes et Par Laansager.
C, M. C. \

·Kredsbestyrel8esm�det
for Lokomotivfyrbødere den '.1. Marts' 1919.
· Alle var tilstede.

Punkt 1, Meddelelser fra Kredsformanden.

Fra 3 Medlemmer, tilhørenpe Gb. Afd., der_ staar for
Tur til Forfremmelse, forelaa der en Skrivelse af en
�oget mærkelig Karakter: Da Bestyrelsen ik�e kunde
følge disse .Medlemmer i deres Opfattelse, henlagde;;
Sagen.
Paa Grund af ·et fremkommen Rygte om, at en Lo
komotivfyrbøder i København som Re.konvalescent
lmvde taget .Arbejde paa et V:,;rk�ted, hvllkei. skulde
have, m.ed'ført, at ,e n ,Arbejder .yar. itfskedige\, er der 'ro
retaget en l}ndersøgelse af Sagen med det, Resultat, at
Rygtet _iptet som helst havde paa sig,
Fra· Generaldirektøren forelaa en Skrivelse hvori
man_ utlbad sig Foreningens Stilling til et Forh�ld, som
vilde opstaa ·ved, at et stort 'Antal· ny Aspiranter skal
køre til Uddannelse. Efter nogen Diskussio� henvistes
Sagen til Hovedbestyrelsen.

.

•
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.F.ra,.Slagelse forela11 en' Skrivelse angaaende man
gelfulde rVaskeindretninger. Sagen henvistes til n: B.
med Hetistilling om at fremme denne sammen med lig
nende :6hge·r fra andre Afdelinger.
Fr-a .. Aarhus forelaa en Beklagelse over, at en J,o
komotiffyrbøder var ble,.-en afkrævet Betaling , for et
Sæt l,agener, der var bortkomne.• Da der tidligere i
Førerkredsen forelaa en Sag af sam�e Art, henvistes
Sagen til H. B.
Punkt 2. Kredskasser-eren fremlagde Aarsr.egnska- •.
hel, der balancerede med 28711 Kr. 16 Øre.
1'oqes til Efterrc-tningen. • ,
Punkt 3. Kredskassereren fremlagde et Budgetfor
slag for 1919, der uden Ændring fremsendles som For
slag til Generalforsamling,
Punkt 4.-:,- Herunder behandledes de indk'lmllP.
Forslag til Kredsgeneralforsamlingen,,
L R.

25 Aars Jubilæum.
Den l April kan følgende Lokomoti_vførere fejre
25-Aarsdagen for Ansættelse søm Loko,motivmænd:
T. Jensen, Blaagaardsgade l2, ·2, N., C. C. M, An
dersep, Asger Ryggade 7, 1, B., H. C. Vigholt, B-jørn
sonsvej' 71, Valby, T. V, Hensel, Trekronetgade 21,
Valby· og Vi"lh. Jespersen, Mathæusgade 23,, 3, Kjøben-�
havn B,
L. H. B. Wcdeby,, Slotsgade 17, T. Vaaben, Fredens
gade 8, C. S, Christensen, »Omega<, Pilevej.
H. P Molbech, Nørregade og M. F. Hlinsen, Adelgade, Skanderborg.
F, V, Peter-sen, ' o_mmersted�ade 2; 4, B, og J. F.
.Jen;en, Borups Aiie 104, 3; Kjø'benhavn L.
:1L
..

,

.

'

'

Fra 'det daglie;e Liv.
Hr. Redaktør.I ..
De bedes optage følgende i Lokoi:nolivtji!ehde:
I Anledning af, at der her i Bladet l,rnr været om
talt en Sag angaaende Kørselsfordeling, der af Gedser
Lokomotivfyrbøde.r - Afdeling. er indanket for Hove<;l•be
styrelsen, skal jeg paa Lokomotivfører Afdelingen\
i\'egne meddele, at der ikke har foreligget noget For-.
slag til Ændring af Kørselsfordelingen i .-pen Tid, jeg
har været Formand for Afdelingen (ca. 1 Aar), hvor
for. jeg maa antage, at der foreligger en Fejltagelse.
:Jeg er bleven bestyrket i denne Antagelse af, at _i.eg
jævnMg,htaler -med Lokomotivfyrbøder Afdelingens Be-,
styrelsesmedlemmer, og disse ikke har omtalt nogen
Utilfredshed, j� Ti har endog holdt Fællesmøde den
15. f. M., uden at der fremkom noget, ligesom Hoved
best)'itelsen heller ikke . har meddelt noget, og det_ �r
dog nu 2 Maaneder siden, det stod, her i Bladet.
Paa Gedser Loko111otivfører Afdel, il)gs . Vegne
0

M. Jphansen,
p. t. Formand.
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Under 20. Januar d. A. har Lokomotivfyrb.kredsens
Formand fra Gjedser Lfb. Afd. Formand modtaget, en,
Skrivelse, hvori man meddeler, al Lokomotivførerne
har rettet en Henvendelse om Forandring i<?ileøtselen
paa nærmere, betegnede Dage, idet Afd. mener, at
delte er i Strid med den gqde Tone, der bm'tle!:væ_re
tilstede mellem Afd. Denne Sag er .det, der' refer.eres
'19,11'
til.
Meddelelsen i· Bladet er altsaa fuldkommen rigtig,
og "den ærede· Afdelingsformand_ vil ved Henvendelse
til Lfb., Afdelingens Formand kunde faa dette bekræf
tet.

Red.

Jordefærd.
'

li•

Meddelelser fra Afdelingern�.
København G. Afd. 2. har afholflt Generalfors am
,
ling, og Bestyrehen beslaar af følgende.: Oluf H. Garl•
,sen, Formand, Erhard Bredahl, Kas.,ercr, V. Jørgensen;
Sekretær, og som Repræsentanter P. Hansen, Necler
gaard Petersen og Chr. Andreasen.
Oluf. H. Carlsen.
1

Ra råers Lokomotivfører Afdeling har paa General
forsamlingen den 20. Februar valgt . A. L. Mikkelsen
til Formand og M. Steffensen til �asserer. Til Repræ
sentant valgtes A. Jensen.
I � •.
A. L. Mikkel�en.

Spørgsmaal og Svar.
!fr. Redaktør!
Vil De ikke gennem »Dansk Lokomotiv Tidende·«
oplyse mig om Delegeretmøde ·u dtales, som det staves,
eller om det udtales Delesjeretmøde. Man ·hører hegge
Z,
Former, men hvilken er den rigtige?
Delegeretmøde udtales, ·som· df't staves, med Tryk
paa tredie Stavelse.

Rt!'d.

Taksigelse.

A. V. Nielson.
Efter faa Dages Sygeleje afgik Lokomoli\'fyrhøder
A. V: Nielson, Københ2vn G, ved Døden paa Øresunds
Hospitalet af spansk Syge.
Afdøde begyndte �in Virksomhed ved D. S. B. i
Nyb'org som Haandværker og blev ansat som Loko
mofivfyrbøder i Kjøbenhavn den 1. November 1917.
. Afd9de var en god og pligtopfyldende Kammerat,
interesseret stærkt i Foreningens Virksomhed, altid
tj'enstvillig · og parat til at gøre sine Medansatte eh
Tjeneste.
·Begravelsen foregik Søndagen den, 7. Marts paa As,
sistens Kirkegaard under meget stor Deltagelse, en
l,,).'ængde Kranse fra Afdelinger Landet over 'dæillkedc
Baaren, hvor Foreningens Fane paraderede. r,,,�l:•';,
, Ved, Graven bragte. Foreningens Fqrmai1d •�fdøde
,il 1
et sidste Farvel.
' nke og Barn, og i-Enken,
Afdøde efterlader sig E
der imødeser sin Nedkomst, sid'der i meget trange
Kaar.

Hjertelig Tak for venlig Deltagelse i vor store s·or�
yed Lokomotivfyrbøder A. V. Nielsons Død og ·Begr:1velse. En Tak til de forskellige Afdelinger i Landf't
for de· mange smukke Kranse. En særlig Tak til de
københavnske Kolleger for deres store Deltagel�e \'Cd
Begravelsen.
Smedemedhjælper C. A. Nielson og Familie. Nyborg.
Tyra Nielson (født Therkelsen).
'

.

Modtag vor hjerteligste Tak for den store Deltagelse ved vor kære Broder, Lokomotivfyrbøder •Val
demar Christensen og Hustrus Død og Begravelse. ·
Paa de efterlådte Børns .Vegne takkes paa det hjer
teligste for den store Pengegave fra saavel Ove_ rord
nede som Lokomotivføre'Te og Lokomotivfyrbødere
Brødrene Christensen.
Aarhus.

Det sjælland-falsterske
Statsbanepersonales Bibliotek.
Ordinær -Generalforsamling afholdes Lørdag den ·29.
Marts Kl. 8 Aften, i Bibliotekslokalerne Istedgade 9, 1.
Dagsordenen er følg.ende:
1. Formanden aflægger Beretning.
2. Fremlæggels� af Regnskab. ,
;1. Eventuelt.
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Rettelse til Adressefortegnelsen.
Aa1borg Lokomotivfører Afd. Formands Navn og Adr.
rettes til: V. C.Jensen, Ryes Passage Nr: 6, 1.
Aalborg Lokomotivfører Afd. Kasserers Navn og Adr.
rettes til: A. P. Andersen, Rantzausgade 35, 1.
Handi:rs Lokf. Afd. Formandens Navn og Adr·. reu·es
til: A. L. Mikkelsen, Sennelsgade 4, 1.
Banders Lokf. Afd. Kasserers Navn og Adr. ret.tes til:
M. Steffensen, Viborgvej 86, 2.
Randers Lfb. Afd.· Kasserers Navn og Arlr. rettes til:
E. K. Henr' iksen, Øs_ter Alle 19.
Helsingør Lfb. Afd. Formands-'Navn og Adr. rett11s til:
N. P. Remming, »Aagehu■• 3, Stubbedamsve�.
Nyborg Lfb. Afd. Kasserers Navn og Adr. rettes til:
K. K. Rasmussen, Rosengade 5.
Fredericia Lfb.Afd. Kasserer� Navn 'og Adr. rettes _til:
A. Hasberg, »Godthaab«, Prangervejen.
Viborg Lfb. Afd. Formands Nav� og Adr. rettes til:
H. A, E ..Johansen, Middaø,højvej.
1
Vibog Lfb. Afd. Kasserers Adr. rettes til: Gothersgade •·
Frederikshavn Lfb. Afd. Formands Navn .og Adr. rettes til: E. Johansen, Emilif;!vej 10.
Københa�n
Lfb.Afd. Formands Navn ret\es til:
O. H. Carlsen.
København G.Lfb.Afd. Kasserers _Na\in og Adr. relte.s
til: Erharq Bredahl, Asger Ryggade 13, 4.

Forfremmede fra 1-3-19:
Lkfb. P. J. Ley, Nyborg, -til Lkf '. i ·Gj_edser, Hdv ..T.
Sørensen, Fredericia, til Lkfb. i Thisted, Hdv.H. E. Pe
dersen, Fredericia, til Lkfb. i Struer og H<lv. A. :!>. A.
Berg, Fredericia, til Lkfb. i Brande.
Traadt udenfor Nummer:
Lkfb. H. V. Pedersen, Slagelse, fra
30-4-19.
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AIS Andreas Erlchsen. &
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1-4-19

.

co:

Farvergade 17 ,, K�blnhavn B.
·, ·.
En gros Lagel•af. • '._

Tricotage, Børn�ko�f�ktion
og Baby Udstyr;

��:;i�:r'.91

9

11 Tnndlæøe Frk. Sørensen

Samletforsikrin�s�estand pr, l.Jan. 1 919_,
ca.. 350 Mtlhoner Kroner.

69, Istedgade 69,

·

Konsultation fra 10-7 Tlf. Vester 905 X

a
Victualieforretningen. :j�Jri;::0rs:�:�, Hele Tands�t fr 20Kr.

-

anbefaler sine tste .Klasses V�rer.·
_____
...
Ærb. HENRY PETERSEN. '

Be.a.... tram. V. Rasm.ussen,

Fransk Bageri & Condltorf, Godthaabsvej 51, Tlf. 10,453
Bestlllinger paa a.Ue Slags Kager og Is modtages .
Slagterforretning p
·
, Dybbelsgade 56. -:- Prima · Okseog Kalvekød tU Dagens billigste Pris. ·
Telefon Vester 56 y.

- Hans Klint
Elektrisk

Lys

1l p

.

og KPaft

Telefon-Ringeledning - - - Elektriske Ar�fkler

Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet, 600 Kron·er
Komplet hvidlakeret Soveværelse , , • • • •
Moderne Eg, Spisestue. , , . . . , . . • .·, . , ,
Komplet Eg, Herreværelse . . . , , . , . . . .

4150
2150
3150

Annonce-Ekspeditioner:
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade
Telefon Vester 4011.

-

22 2,

for Provinsen: L. Rasmuøsen; Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefen 2288.

,

Ældre Tænder omsættes billigt, Plombering og Tandudtrækning, Moderate
Priser, Bedøvelse hver Dag Kl, 2, .
Reparation udføres paa faa Timer,
Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt.

H ej es te Laan

paa Klasse- og Koloniallodder.
Ge�;nste-r udbetales billigst.

R. J EN S E N, Nansensgade 32.

!..�-EN,,

Telefon 3279.

billigst P. P�}:�
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Udgaar
Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, · Kjøbenhavn B.
•.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

