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tivmændene fremsatte 'Krav end hidtil. .
Begge Generalforsamlingerne i Kredsene
Del kan vel med Rette siges, at ingens inde forløb paa sædvanlig Maade_;---.idet de Sager,
er Aarsmø d erne 'blevne imødesete med mere der forelaa til Behandling, ikke var af den
Interesse, med større Spænding end i Aar. Beskaffenhed; _a t de kunde sætte· Sindene sær
Og p:et, cl�r satte Sindene i saa stærk Bev:æ lig stærkt i Bevægelse. Paa begge disse Mø
gelse. var naturligvis de vigtige Spørgsmaal, der behandledes bl. a. pørgs.n1.aalet om Lo
lom: var paa Dags.oiideiien og som nu træn komotivfører · V. Petersens Ansættelse, og
ger sig ·stærkere og stærkere paa og kræver efter megen_ Diskussion herom godkendtes
sin Løsning. ' Der var denne Gang af Hoved Bestyrelsens Stilling hertil, i LDkomotivfører
r
bestyrelsen truffen den Foranstaltning, at kredsen vedtoges det, at han, naar han an
Delegeretmødet havde faaet 2 Dage til Be sattes1 skulde ·medtage sin Anciennitet som·
handling af ae vigtige Sag�r der laa for i. idel Fører. Dette vedtog man, fordi der paa Dele
man var fuldstændig klar over, at Lønsagen geretmødets Dagsorden \•ar et Forslag, ·der
alene vilde 'tage en Dag. Det vist� S,ig imid gik: .ud herpaa. S,pørgsmaalet om Renholdelse
lertid _:ulerede 'paa den første Dqg, hvor man · af LokomotiverneS, Førerhus ·var ligeledes
' kun p.aaede at komme gennem Beretningen, Genstand ,for: Debat, og man besluttede i den
aJ nvis man skulde give de øvrige paa Dags Henseende at kræve, at der fra Depoter.nes
oridenen yær;ende Sager en ordentlig Behand S"ide sørgedes ror, at Lokomotiverne efleve
ling, maatte man have en Dag til, og det be redes til 'Personalet i en saadan S.tand, at
,sluttedes da 'at mtte Henvendelse i General Renholdelse af Førerhuset blev overkomme
direktoratet, for 'at skaffe den fornødne Tje lig for Lokomotivfyrbøderen.
nestefrihed _for 'de Delegerede. Generaldiriek
Paa begge Generalforsamlinger fremsattes
toratet i mødekom dette Ønske, og Møderne de1� 11nder 'Behandlingen af BePetningen Ud
k,.@l _ _§;aaleqes 1il g_t s_tr�kke st_g over ialt 4 talelser _om 'Lønningerne og Dyrtidstillægene,
Dage.
der: noksom viste, hvorledes Stemningen var,
Disse D,ages Møder viste ty,deligt, h'vorledes Qg at man kunde vente sig _nogle meget inter
Stemningen blandt Lokomiotivmændene er, essante J;)elegeretmødedage. alle, selv Ue ældste, var fuldstændig klare
Som· allerede 'nævnt, naaede ma,n kun at
over, at 'den kommende Tid kunde blive al komme gennem 'Beretningen paa Delegeret
vorlig, ja, hieget alvorlig, for saa · vidt der mødets første Dag, og Spørgsinaal-et om' For
ikke fra 1,ovgivningsmagtens og fra Admini eningens S:tilling ti.I de forskellige Sager fik
strationens Side vistes en større Forstaaelse, da ogsaa ·er ganske grundig B�handling.
en større 1mødekommenhed af de af LokomoSom et foeget vigtigt Spørgsmaal var Gen-

Vore Aarsmøder.
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nemførelsen ,af den 8 Timers Arbejdsdag Gen
stand for en me_.get liVlig Diskussion; der
stilledes S¾lede,s f' fa flere Sider Krav om
· Be1•egning af 'Overtidsbetaling for den yn
. kelte bag 'og K1�av om, at Tjenesten paa
de enkelte Da,ge holdtes' saa Jæt. op rµod 'Cf
Timer, som aet overhovedet var mulig, ja,
at man ikke maatte ov', erskride dette Tjene
stetal. men :åt dette maatte være det ma:ks,i
male. Fra 'Hovedbestyrelsens S:ide blev del
gjort gæidende, '.at man ikke k'unde, vente at
Jaa dette gennemført, men , at man tn'aatte
.... paa Tingene og søge saa gode
tage praktisk
Rorhold ,indført, :som Tjenesten tillod. løv•
rigt havde man den bestemte Opfattelse, at
Organisationens enkelte Afdelinger Landet
. over: nok selv vilde forst. aa a:t faa tilrettelagt
at den baade
Tjenesten p8ia en saadan M.aa: d(!,
'
vm; udførlig ,og fo1�sva;rlig.
Det blev hl Delegeretmødet fremhævet, at
GeneraldireklorateL
Forhan.dlinge· tne tn�..d
'
tnaatte føres i')ld i et andet S'pot, th'i man
•kun:de ikkt: vedblivende finde sig i, at disse,
som føre� ·m·euem: ligerettigede· Faktorer, ikke
altid. 'afslutleS' foed Overensk'o'ln'st. Den h'ei.-til
liggende Aarsag :maatt� fjernes; idet det, som
Forhol-dene ligger, er saaledes, at General
direktøi+en ikke .er i Besjddels:e .af den ud
sttakte Mw,hdighed, ,m'l:ln mlia kræve ham til
lagt, foi- ··�t Fol'handlingerne kan føre til et
positivt Resultat. Det viser sig jo Gang paa
G-å'.ng; at :F:orh'andlingerne strander .Paa, at
Generalditektøren ikke kan gaa saa langt,
Soili Forholdene J<ræver, fordi man inden
Forhandlingerne har 1ndt�get bestemte Sland
punkter, man 1kke fraviger, og som ikke kan
fraviges, forinqen fornyede Forhandlinger
med Ministeren, o. s. v. er førte.
, Dette maa føres. derhen, at Generaldirek
tøren faar tillagt saa stor Myndighed, at Af
tale1; kan træffes i alle Spørgsmaal.
Det største og vigtigste af alle Spørgsmaal,
Lønspørgsmaalet, fik en omhyggelig og me
get indgaaende J3ehanclltng.
Som allerede nævnt, var Stemningen, der
.prægede Mødet, m�get alvorlig, o. g m·an mær
kede. ty1deligl,. at intet kunde afskrække Loko
motivn�ændene fra at søge de111iemført deres
berettigede Krav.
Og det er·�. �gsaa s::i.alede�1 at den vold0

..

0

somme Prisstigning, som er sket siden 1908
ogI navnlig i Krlgsaarene, har bragt Perso-·
nalet' ned i' Fattigdom, Nød og. Elendighed,
fordi den Hjælp, der er y,det af Lovgivnings
magten, er saa ussel og er ko·mmen a]tfor
sent.
Denne bitr:e Stemning har j0 ogS'aa sin
Rod L 'at man daglig erfarer, at· Arbejdei'.l1e
i de private Erhverv gennemfører. den
: ene
Forhøjelse �fter :den anden, medens · Tjene
stemændene -'.':ta:ar: ·stille, medens man venter,
forgæves venter paa, at L'ønningsk'omm
' issio
. ..l blive færdig, med sit Arbejde. ,
nen ska:
. En .�f ·'Organisatioue·n G��ter, Hr. Mia•skin·
arbejder Boesen, 'oplyjs,te saaled es, at Silats·
'
ba'nernes Mia,sikinarbejdere ·havde afsluttet
Overenskomst med · Genei+aldirektoratet for
Statsbanerne, saaledes at. Mjddellønningerne
kommer, til aJ ligge omkring "4000 Kr.
S:ila,a:da11ne Oply,sninger: bevirker, n,t en kraf�
tig ·Bevægelse 'gør, �ig· gældende og at Lok'o·
motivmændene_ kI' 'æver deres Lønninger bragt
op i det l>Ian i hv' or.fl'a de ve.cl Tidernes' U gnst
e1; l'ykket bort. At en snart sagt h'vilken sont
helst Bevægdse er bel'ettiget er ,.givet, .naar.
m:an ved, at Lok'omotivmændenes L'ønni'nger
a l t i n dlbe f11t t e t ligger mellem 2257 Kr.
og 3832 Kr. Det vil alts-aa sige, a.t �elv den
bedst lønnede Lokomotivm11nd end ·ikke naar
Mr
• iddellønnen for 'M:askinarb�jdere. Qet kan .
Gokomotivmanden som f' orh'enværende M.a·
skinarbejder ikke finde sig i, saa me_gel mere,
som disse Stillinger betragtes som Åvancec
,m entsstillinger.
1
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Resultatet af 'disse Dages ,alvorlige · For
handlinger blev blandt andet, at det vedtoges
at rette Henvendelse til S�ats;ministeren saavel
om Supplementsdyrtidstillæg som, at det kræ
yedes, at Lønningskbmrnissionen h\trtigt
gjorde sit :A�bejde færdigt.
Det ,af Hovedbestyrelsen fremsatte 'F.orslag
om E:ontingentforh'øjeJse vedtoges. Forslaget
gtk glat igennem. Fra enkelte Sider foresloges
endnu højere Kontingentydelser, men For
�lagene h'er,om forka
' stedes eller toges tilbage.
Forrige Aar vedtog vi en 100 pCt. For
højelse,· i_ Aai; atter en 100 pCt. Fothøjelse,
saaledes ,at vi fra Maj i Aar betaler 4 Kr.
i maanedlig Kontingent.
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Spørgsmaalet orµ Tils-lutnJng Jil Central lige \f algret, ogsaa Kvirider og Tyende, sam
organisationen fo,r Metalarbejdere fik lige tiqig, med, at en Neclsættelse af Valgretsalde�
ledes en 'rneget indgaaende Drøftelse, , og det ren fandt Sted.
paalagdes Hovedbestyrelsen at _fortsætte de
Men sa:a
kom, Valgloven, som skulde
paabegynidte Fo:rh'andlinger.
sikre alle, der ifølge Grundloven havde Stem
Det besluttedes, at Fornyelsen af 10 lVIands meret, at de paa en saa bekvem Maade som
U dvalgets Maridater først skulde finde Sted )Jlulig kund'e komme til at afgive· deres S.tem:
me. For Sømændenes Vedkomme, nde har
paa det kommende Dele.geretmøde.
,
Det vedtoges at kræve Lokomotivpersonalet man Ja,;et særlige Foranstaltninger, saaledes _
at de, uanset om de er hjemm� paa Valg
normer.et med fuld. Uniform.
Til Si1;1t vedtoges en saalydende Resolution: dagen eller ej, kan komme til at stemme,
"DelegeJ·etmødet . vedtager, efter at n1an hvilket er ganske naturligt, da de s,•elvfølgelig
grundig har drøftet Lønsagen, ogi i Be ·har Krav pari ,en saadall S.tilling, at de kan
t1�agtning' af 'de Vanskeligheder, der er for · udøve deres Borgerr-et.
N aar d'I;lrr. Lovgivere mener, at en Sø
bunden med paa nærværende Tidspunkt
at fastsætte Rammerne for vore 'Lønkrav) mand, selv �m han ikke kan være hjemme
at paalægge Hovedbestyrels.en at kræve, at og til Tider ikke engang ved, hv,ilke l{and1Lønningerne for Lok'omotivfy_rbødeirne fast dater der er opstillet, dog bør have Sterriµ1esættes i Forhold tH Lønnen for Mtaskin ret, skulde man da ogsaa tro, at en Tjeneste
arbejdere: paa Statsbanernes Centralværk mand, som Ståten selv beordrer- bort fra
steder: og sa
, aledes, at det altid betyder en Hjel'nstedet paa Valgdagen, ogsaa ma_atte 'sik
Lønforhøjel�e, · at 'ans�ttes .som L'okomo res Stemmeretten. Men de1'te Cl' ingenlunde
tivfyrbøder, at Lok'omotivførerl).es Løn �k_et. Man har. set Eksempler paa, at Tjt::nr
, at det betY,der en For stemænd Gang paa Gang ikke har kunnet
sættes saaledes,
øgelse i Indtægt, 'at blive forfremmet til komme til at sten;ime, fordi Staten den Da.g
'det gjaldt '.har, haft .Brug for dem andet Steds.
Lokombti-vførev."
Det forekommer os, at her 1haa Rigsda:gen
ved
den nye Valglov,. som nu .snart maa
an
skilte
· Mi
.s fra hverandre efter dette 3
Dages Delegeretmøde i Bevids:th'eden om, at komme, paa en eller a nden Maade give os
Medlemmerne var, fast besluttede yaa at staa samme Ret .som alle andre Borgqre. Sker
Last og 'Brast og at tage; hvad der kommer, det ikke, maa vi' søge efter andre ' Mddler,
i sikker; Forvisning om, at 0r�a:nisatione_ ns hvorved vi kan opnaa a t faa vor Stemmeret
Ledelse med tast Haand vil føt,e v:or, L'ønsag gjort effektiv.
igennem til ·et tilfredsstillende Resultat, og ,. Mian k'unde tænke sig e1n 0-rc:j.ning f. Eks'.
,
at Ledelsen .. 'lrnnne træffe de Dispositioner, saaledes: Hvis en Tjenestemand i Forvejen
den fandt 'nødvendige - M:edlemffierne vHde ved, at h'an ikke kan komme til at stemme
daL alle 'som en rette sig. h'erefter.
Valgdagen paa 'Grund af Tjenest�, · kan han
Da�en før, ,Valget møde med et Bevis fra �in
Tjenestefo:ridieler (Stationsforstander, LQ' ko:mo
'
tivfornfand, Baneform'and), at h'an p�a Gru
, nd
Tjenestemæ
· ndenes
af
Tjenesteµ
ikk
ø
de
paa,
V,
a
lgdagen.
e
kan
m
'
i
Stemmeret.
Det maa da k'unne indr,ettes s'aaledes 1 at Ilian·
'
Vaigretten har altid staae, t - og. med
, Rette f. Eks. paa R'aaidquset ha:vde et h,emmeligt
- som et Omraade, hvor man maa sø
· ge hen Rum, h.V:or ha�, efter at være krydset af
til absolut lige Ret for alle. Mian har fr.a: de paa Valglisten, k�de afgive sin SJe, mme.
d·emokr' atiske Partiers Side i lang Tid kæm:pet Slem1nesedl1en 'm,a�tte saa nedlægges i en af-_
for; Kvindernes Valgret og for Valgretsalde laaset Urne,' hvis Indhold ved 0ptælling,en
rens 'Nedsættelse-. - Ved Grundlov·ens Revision Dagen, efter bliev blandet sammen med de
i 191:5 lykkedes det ·at faa gennemfør:t en De. l øvrige Stemmesedler. Det hele m,aatte · selvFo:cp,edringe11, saa:ledes at alle nu skulde_ have . følgelig, gø1'es
· paa en saadan M:aadi{l/1 at rnan
...

;
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var sikret mod at StBmmes,edlen kunde kon stem,ænd ikke vil kunne faa Lejlighe' d · i kor·
tere eller længere Tid o,g dermed et -0kono
trolleres.
Vi skal -11enstille til Fællesrepræsentati� misk Tab, en direkte Gæld.
Vi ve�, at der. med Stillingen følger Fri
·nens Forretningsudvalg, at den tager Opga , rejse paa 2. Kl. (skrigende Ironi), endvidere
ven op og søger at faa \ra!gloven ændret i - funklende ,dobbeltrandet, trefeltet Skulderdi
denne Retning; hvis det kunde H1de sig gøre, stinktioner med Stjerne til Paasyning af vor
saa helst inden vi skal til Valg igen, hvad. der opslidte Kappe, s,om dagligt maa gøre Turen
jo nu under disse urolige Forhold k'an sk•e med , saavel i sorn udenfor Tjenesten som
Erstatning for manglende Undertøj: p,den
hvad Tid det skal være.
nøgne S1andhed". Forholdene er· i Virkelig
L". R.
heden saa grelle, at man nu ikke længere
kan skjule den indendør.skanip man nu J>aa
5. .Aar fører for a:t holde paa sig s,elvi; _sit
'Til Lykke
Hjem, sin Stand. - man bliver bitter.
Roden til Aarsagen er, at hvad der hidtil
med Forfremmels.en til Lokbmotivfører. Disse
velmente Udtalelser er i disse Dage udtalt �11' gjort for- at udligne det værste1 Tryk
: er
.
.
adskillige Gange. Det burde være saaledes, gjort for sent.
Vi er T1�æille, vi arbejder uden Udbyt. te, •
at man kunde modtage en._ saadan' Udtalelse
rlled Glæde, eftersom· man nu. har' opnaaet men bliver udbyttet, udpint i den Graq, at
det. M:aal, man har arbejdet hen til. Det kan vi nu maa ryste dette Aag af os·, vise, at vi
man ikke, fordi' Tiderne og .Forholdene er ikke længere· vil eller kan være· Kapita:
· saa abnorme, at der fm: disse forfremmede lens: Statens lydige Slaver.
Vi kender :�Ile § 1: ,,Almindelig· Instruks
og forflyttede bliver · forøgede Udgifter ved
den dobbelte Husførelse som saaledes ·o_pstaar. for. samtlige Tjenestemænd", approberet af
_ S:andheden skal her .s�tes, som et Slag i M,inisteriet for offentlige Arbejder 1909, s,om
Ansigtet paa den, Institution: Staten. som til siger:
f
Der, ,�r Pligt for alle Tjene·stemænd 'ved
Dato, _har lønnet os, saaledes, at man er a:
skaaret
fra at kunne forudbetale, som det S_tatsbanerne i enhver Hens,eende at varetage
:
forlanges, paa Pensionaterne, for sih · Kost Statsbanernes• Tarv, at efterkomme tle' gæl
blot ·for en Uge, og at det faktisJ-:' er saaledes, dendet tjenstlige Bestemmelser, villigt, ufor
at den Sum, ·som skal 1'orudbetales · for et trødent og samvittighedsfuldt, samt· at v:ise
en inønsterværdig Opførsel baade i og ud,en
Ta:gkammerværelse er laante Penge.
Man maa gribe sig selv i at spørge, hvad for Tjerie's.ten, som d�t sømmer sig for An
er det for en Stilling, du nu skal beklæde? satte ved en S.tatsinst.itution.
Er: dit Arbejde af saa ringe Betydning for
Vi opfyl,der gerne de os paahvilende tjens.t
Sa:nfundet, at det har: vanskeligt ved at kunne )j_ge Pligter; men det nuværende M:inisterium
give sin 'Miand F,øden?
hai� glemt, at vi Tjenestemænd har Pligter
Generaldirektoratet tilskriver
den
forfremoverfor
,vore Hjem overfor Samfundet, sa_ ale
'
des at vi fra at være Proletarer er: sunket
fremmede saa,ledes.:.
/
"Lokomotivfyrbøder · (Navnet) beskikkes ned Jil Selvbelegnelsen "Pjaltepr;oletarer",
herved fra 1. April d. A: at regne til Lok'o
Vi har i 1917 opnaaet Nedsættels:.,.e af en.
motivfører ved Statsbanerne m'ed den for upartisk ,cig upolitisk Lønningskorn.mission,
denne StiUjng normerede Lønning: og iøvrigt en ,alsidig Sammensætning af M�nd med: lidt
i Henhold til de for Stillingen til enhver Tid ellen ing,e,n Forstaaelse af . vort opslidende,
ansv'ar:�fu.lde, enerverende Arbejde. , Vi' for
gældende Bestemmelser.
"Lønneh" 1770'Kr, er fo1::.. undertegnede en staar, at Omstændighederne har bevirket en
Stigning paa 60 Kr. + 5 pCt.
25 pCt. til UridskyJdning .af Ko:mmissio11,ens Arbejdsre
de 60 Kr. = 72 Kr.. fordelt paa 12 M:ctr. lined sultater før Rigsdagsbehandling. Vi forstaar, ·
· 6 K,r. I ren Lønning koster det i d,ette Til at _de Lønresultater, der for Tiden gennem
fælde Statsbanerne 20 Øre pr. Dag' at for føri�s, i indenfor Fagorganisationerne maa
kulkaste en "Del" af det udarbejdede I:øn
fremme en Lokfyrb. til Fører,.
Efter de gældende-· Bestemmelser i Til materiale, · der har sit Udspi'ing fra"1917.
Vi har: 'ikke det ringeste Holdepunkt :for,
slutning til Forflyttelse kan der tilstaas en
, rnaar den endelige Revisionsbeslutning Godtgørelse af 29 Kr. 50 ø:re pi·. Miaaned gæl- hvo
vil træde i Kraft. Vi har derimod tørre talen
,<lende for et Tidsrum .af 6 Miaaneder.
I en By som f. Eks. Korsør med en stor de· Tali over den jævne Prisstigning fra
og pludselig Tilflytning af Tjene·stemænd i 1908 tl 1914 og derfra til Dato- den enorme
-Forbindelse med Tilflytning ve.d Byens1 Op oven 100 pCt.s Stigning; hvoraf Res:ultatet
vækst, vil Forholdet blive, at mange Tjene- , nu er, at,, for en Genrejsning af vort Hj:em!:
;
1
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til Klæder, 'Fodtøj, opslidt og forfaldent In
regnet 'efter Fa-
ventar vil en Sum
miliens Størrelse - fra 2-5000 Kr. være
' ig Lønnen bringes
. Q�dvendig, naar samtid
paa Fode
efter de nuværenae Priser. ·
:
'Krigen er sluttet og man drager et Lettel
�s ,S_uk 1 fast Overbevis1::iing om_, at nu ret
ter det Tryk, som vi alle maatte, være med til
at .bære og udligne; men det Haab er ogsaa
bristet. I Stedet for Prisfald ser vi en yder
ligere Stigning efterhaanden som l\faksimal
priserrie ,ophæves bl. a. paa Oksekød og Fisk,
og dagligt faar man meddelt, at grundet paa
· Arbejdslønnensi. Stigni�g er ·Pris'erne st�get
bl. a. Qaa det uundværlige Fodtøjs VedHge
holdelse saa der nu maa betales 10 Kr. for en

Forsaaling.

Selve Spørgsmaalet Dyrticislillæg eller Løn
, kf. Afd. paa
tillæg er 'jo nu rejst af Ar.· Ld
Delegeretmødet, og 'det, der nu maa kræves,
er: fuld Dækning· for indeværende Aar af hele
Dyrtiden·+ 'den 14 pCt.s Stigning fra: 1908
til 1914.
Jeg følger Hr. L. Si. H'øeghs Appel i D. L,
T. af 1. Februar 1919.
For _dette Spørgsmaal, Mad, Klæder og an
dre af 'Livets Fornødenheder, maa vi sætte
alle Kræfter i'nd for· i sluttet Trop at faa
Læsset godt i Hus. Vi maa til Tid og Sted
være kl-ar hl at slaa et Slag for osi selv, 'vore
Hustrtier, Børn og Hjem.
Kun ,mener 'jeg, at Tiden er inde til oni.
det yiser sig nødvendigt at slaa et første Slag.
Bægeret er 'fuldt, det afl].ængei· af os se, lv,
hvorledes og 'hvillrnn Taktik, der skal an
vendes.
Maa jeg 'i ,denne Forbindelse minde om
Dr-achmanns Vers,
Guds Død! Hvi kender I ei eders Styrke,
hvi ·fordrer I ikke med tusinde Stemmer
af Guldkalven, som vore. Bødler dyrke,
�t �iaftigt Sty;kke, en Mørbradskive?
'
A. We d e b ye, S[agelse.
�

Lokomotivets· Udvikling
og

Lokomotivpersonalets
Uddannelse.,
f

I _,Politiken" 'or 16. M,arts 1916 behand
lede Jngeniør 1. Falck. fra et t(?knislt Stand
punkt, j en 1ængere Artikel, betitlet "Paa Lo
komotivet", Emnet om Loko'motivfø:ærens
Arbejde og Ansvar. Bortset fra de almindelig
kendte Uoverensstemmelser 'mellem teoritiske
Bedømmelsen
og pr,aktiske Sypspunkter ,ved
:
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af en, 'Virksomhed, hvor den praktiske Ud
dannelse e1� den virkelige Hovedfaktor, giver
Artiklen dog et ret fyldigt Billede af det Ar
bejde, �om. åenne Kategori af Tjenestemænd
mellem ;\ar og I)ag udfører i Samfundets In
teresse. Selv den uhildede Lægmand for-•
maaede �t 'danne sig en ret indgaaende Me
ning om 'dette Spørgsmaal. Hens.igten med
nærv:ærende Artikel er derfor·ikke at komme
nærmere ind paa delt€) Afsnit om den ydre
Tjeneste, saa lidt som at give den om.talte
Artikel et 'fornyet Opkog, men derimod at
<j.r_age en Paraliel mellem Lokomotivets Ud
vikling og Lokomotivførerstandens Uddan
nelse i Forhold. dertil. Offentlig:b,edeµ vil
derigennem plive i Stand til at dømme om
Spørgsmaalets Berettigelse eller Ikke-B,eret
tigelse og !dets Betydning for Driftssikker.he
den og Økonomien indenfor Jernbanevæsenet.
Om Lokomotivets Betydning for Samfunds
udviklingen vil 'der vel næppe komme til at
herske nogen Uoverensstemmelse; thi enhver
maa ,give den engelske Histor_iker Henry,
ijuckle Ret, 'naar han for mange Aar tilbage
sagde, ,at siden Verdens Skabelse_ har Loko
motivet gjort 'mere for Menneskehedens For
Digtere og Pro
ening end alle ·Professorer,
•
\'ete1, før (lettes Fremkomst. Og sterlig har
dette vel nok, været Tilfældet i de svundne
Aar" hvor Lokomotiverne fra lilleputagti_ge
· Legetøjsmaskiner er Voksede op til Kæmpevogne med ·en Energi paa flere Tusinde ij,esr•tes
Kraft.
Selv om vi herhjemme, vel nærmest som
f
:ølge af Landets Naturbeskaffenhed og Li
deiihed., ,kun �r naaet o_p til en Præstation
af ca. 1300 Hestes, Kraft for vore ,største
Lokomotivers Vedkommende, har dette dog
som Helhed haft en betydeii!."! og gunstig Ind. flY:clelse pa:a Samfær:dselen, ligesom de man
ge teknislrn Forbedringer paa det maskinell�
Omraade maa tillæ_gges økonomiske Fordele.
En Kendsgerning lir det nemlig, at Lokomo
tivteknikernes Besfræbelser stadig har været
gennem tekniske 'Hjælpemidler .at faa for
bedret de -ældre Systemer og at faa neds1at
Lokomotivernes ret , store Driftsudgifter · til
mindst mulige. At man har op�aaet vir
det
l
kelig gode Resultater paa dette Omraade er
en Kendsgerning. ··
Men 4ar h-ian dermed naaet Fuldkommen
hedens: Grænse ·eller tilnærmelsesvis denne?
Svaæt bliver et ubetinget "Nej!" ..:.... selv fra
Teknikernes Kreds,. Endnu den Dag i Dag
staar man \angt fra en effektiv Besparelse i
Lokomotivernes' Forbrug og deres rette Be
handling. Paa -Spørgsmaalet om Aarsagen til
denne -Kalamitet, 'maa Svaret i Korth'ed blive:
"Jernbanetekniken har- fulgt Lokomotiverne
paa de forskellige, Udviklingstrin, hvorimod
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Praktikern� (1:okomotivtolkene) paa Grund af ede V e j e med He n sy, n til T r a f ike
mangelfuld Uddannelse har stagneret gennem S: i k k e r-h' e d; d o g 111 a a ,cl e r i F 1� e m ti
Aarene, saal'
edes at det med Rette kan siges, d e n l æ gge s en a f g ø r e n d e V æ g t pa a
,
at 9.ette Personalesi Virksomhed for-egaar paa ,'\ n s æ, t t e l s e s v i l k a a r e n e o g U cl d a n
gyngende Grund.
tJ e l s e n a:f ' d e t t j e n s tgø r e nde-P e r s o
Naar der foran hævdes, at ogsaa Tekni n a 1 e, 2 æ 1� 1 i_g Lo k o m o t i v p e r son a 1 e L.
kerne indrømmer, rat der paa det omtalte
Som man :s<W, falder Opfattelserne sammen
Omraade tiltrænges en Forbedring, bevise' s med den 1tendsge1'ning, sofn' enhver kan iagt
. Higtigheden i denne 'Paastand tilstrækkeligt: tage i Nutj,dens Samfundsudvikling, .at over
gennem en 'af den svenske M:askiningeniø·I' alt, paa enkelte Undtagelser nær, viser del
Joh. Gisla:nder 'udgivet Brochure, hvis, Titel sig, at inån saavel i Stats- som Privatvirk
ei� ,,Spar ·paa Lokomotivbrændselet, Tanker somheder kun 'kan besætte de ansvarsfulde
og Synspunkte1� for Jernbaremænd", h\nori Post�� med 'P,ersoner, der er i Besiddelse af
Forfatteren, som1 teknisk Sagkyndig, selvføl en tilsvarende Grad aandelig Stringens. Imel
gelig har hemærket de større og mindre Ud lem' Stillingen, 'Anseelse�, Lønni' ngen og ,cten
slag af /den mangelfulde Lokomotivuddamlels,e aandelige Uddannelse maa der uvilkaarlig
i�landt Pernonalet.._ bl. a. skriver, at efter hans bestaa en vis Forbindelse; thi, aldrig '!il el
Ect'aring er 'Viljen til at spare, n;ieget god. aandeligt indskrænket 'Menneske formaa at
N a a r �e r ikk e d•estom i n d r e b e g a as udfylde en I a1t1svars.fulcl Stilling tilfredsstil
m a n ge F7e j l, b e r o r de t t e u d,e n a l lende, Iigegyl'ctig hvor ringe saa
, ·end Ansvaret
Tv i v l pa a 1rni s t e n d e In d s i g t o gO m og Stillingens Betydning er. - Hvor Klassifi
t' a nke.· Sie n e r e i B o g e n g ø r Fo r f a t eeringen af '1;..,okomotiv1jenesten hører hjem\
t e.r e n s i g ti l T,a l's.m a n d f o r an b e d r e me. skal ieS ikke her komme nærmere ind
Ud d ann,e l s •e :ag t eore t i sk Ud d a n  paa; ,dog mener Jeg iklrn at være ubeskeden,
na� jeg takserer den til ikke at høre til de ·
n e l s e.
..
At denne 'Qpfattelse ikke er af lokal Natur mest bety,dningsløse.
er almindelig 'kendt;. idet Spørgsmaalet, vel
At Lokomotivtjenesten hører hjemme jn
nærmest som Følge af de stor, e Jern denf'.Q.r. Maskinvæsenets Enen1ærker, behø;ver
baneulykker i de senere Aar i Udlandet, o,g ikke at 'diskuteres,. Ved at drage en Sammen-,
saa har: tr:ængl Lokomotivførerstillingens Be ligning mellem 'det pri,1ate M1askinvæsen og
ly:dning for S1amfundet i Forgrunden, og der Lokomotivtjenesten, vil man derfor se, at ef
lerhaanden som 'Maskinindustrien skred frem
ved gjort dette Emne internationalt.
Saaledes stod t Eks. Statsbanerne i Bel og fre)'Ilbragte større og mere komplicerede
gien umiddelbart før Krigen foran en Lønfor Kraftmaskiner, kom man til den Erkendelse
bedring paa '700 Francs mod, at der ind i den private industri, at den mest økono
førtes stærkt skærpede Ansættelsesbetingel miske Drift og Vedligeholdelse af disse Ma
ser, hvilket 'rnotiveredes med,. a t A a r s age n skiner kun kunde _gennemføres af et Perso
til d e h'Yipp ige J e r n b a n e ulykker nale, der 'forud havde nJdt et saadant Un
havde s it Ud s p r i n g i L o k'.o m o t i v dervishingsgrundlag, at hver enkelt Maskin
•�r e r n es m a n g e l f u l,d e K v,a l'iOka mand, selv \red Forandring af Arbejdsplads,
t i o,n e r. Selv 'i Tyskland har der i de se blev i Stand 'til at behandle enhver Kraft
nei.·e Aar v.æret talt og skrevet meget om dette maskintype paa '.den mest fordelaglige og. be
Spørgsmaal. I et længere Foredrag har Di tryggende M,aade. De af Sta_ten for· Maski1i- ·
,,eldøren for 'den tekniske Læreanstalt i Ber mestre o. 's. v. fastsatte Kvalifikation�.iwø
1
i
lin, Sileg.ltz,
været en kraftig Forkæmper for ver indførtes, som ,en Betryggelse for, at disen forbedret Uddannelse af Lokomotivfø . se Mennesker i Virkeligheden besidder de111
rerne, .siaavel med Henvisning til Driftssikker- Duelighed ,og 1ntelligens, der fordres for at
apnaa ,en Stilling, hvor Ukendskab til Faget,
hed,!c:ln som Økonomien.
Selv indenfor, 'de tyske Regeringskredse -er mangelfulde Evner eller mindre heldige mo
man begyndt at komme til Erkendelse om, ralske Egenskaber· 'rped Lethed kan faa skæb
at en Højnelse af Lokomotivper:sonalets aan nesvangre Følger.
delige Niveau
bleven en Nødvendi'ghed.
lVfieclens man i Piivatlivet ved gensidig
Saaledes sagde M�nisteren under en Inter Forstaaelse har 'forbedret lYI.askinisternes Ar- ·
pellation i Rigsdagen angaaende Miiilheimer bejdskraft og Vilkaar, har det modsatte, været
Ulykken, hvor mange ivl,emiesker dræbtes' og Tilfældet ved 'Lokomotivtjenesten, hvor til
lemlæstede _som Følge af Lok:omotivførereris dels den bed
: re Arbejdskraft, som Følge af
Forseelse
. . j Slutningen 'af sin Tale:
de gode Konjunkturer i Privatvirksomhe
I ;d e t 1s t o r e o g h e l e s t a a r S;t a t sfo r derne i de sidste Aar..i har afholdt si, g .,fra
, v a 1 t n i n g e n pa a 'd e t S t a n cl p u n k t, a t at søge '.Ansættelse. Resultatet er da 'ogsaa
fort sæt t e pa a ae t i d l i_g e r e a nsl a;a- blevet, , at 'Administrationen, for m.ed Tiden

'er:
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at faa 'det fornødne Antal Lokomotivfører
pladser ):>esatte, saa sig, nødsaget til at redu
cere _den hidtil gældende Kvalifikationsprøve
saa .stærkt, at den faktisk i Øjeblikket e1· en
Par 1odi ,paa en Duelighedsprøve Gg for saa
vi,ctt er betydningsløs, idet selv et mindre
begavet M�nneske ikke kan undgaa: at faa
Betegnelsen v,Bestaaet".
.
, '
At en saadan Lempelse· ad Aare maa give
en daarlig 'Frugt og virke deiprimerende paa
Standen er en Kendsgerning, i Særdeleshed
da Forringelsen af Lokomotivpersonalets
praktiske ,og aandelige Niveau og Evner kom
mer til at staa i skærende Modsætning til de
sligende Fordringer med Hensyn til �n vok
sende og mere indviklet Maskinkraft, Tog
girng, $ignalvæsen og Økonomi.
Enhver Eksaminand !ra S.tatens kontrol
lerede Skoler kan overalt gennem Livet be
holde de :ctermed forbundne Rettigheder, niens
. Lokomolivpersona]et �r s.aaledes stillet, .at
den Lokomotivfører, som den ene Dag maa
betjene _en Kraftmaskine paa indtil 1300 Res.tes
Kraft, den næste Dag, saafremt lian er ud- ,
traadt af Tjenesten, ikke betroes Pasningen
af en lille 10 Hestes. Dampmaskine. Alene
den . Kendsgerning er et talende Bevis· for
Rigtigheden af foranstaaende Fremstilling.
Og endnu ejendommeligere tager det sig dog
ud, naar man ved, at Statsbanerne opretholder en 'Fagskole for TrafikP,ersonalet, hvo1·
Undervisningen er 1syste_matisk og obligatorisk for de l:,Jetræffende Kategorier. Man
skulde med Rette mene, at Lokomotivafde
lingens daglige Virksomhed og Økonpmi spil
ler en saa stor Rolle paa det aarlige Budget,
al den økonomiske Side af Sagen ved Gen
_nemførelsen af en nutidssvarende Kvalifika
tions_?røve i Tidens Løb vil.forrente sig bedre
end Udeladelsen af en Række uforstaaelige
Henvisninger og Bestemmelser.
, ;Enhve1·, der paa nærmere Hold har hafl
Lejlighed til 'at følge Lokomotivtjenesten i
de forskellige Lande, har ikke nndgaaet at
lægge �{ærke :til, at Kravet om en mere fyl
destgørende Undervisning 'i de sidste Aar er
blevet til et internationalt Spørgsmaal, hvis
Løsning Personalet anser for lige' saa nø,d
vendigt som en bedre økonomisk Tilværelse
end _den for Tiden værende.
At Grunden hl den hidtil be'sfaaende Mod
stand fra 'Administrationens Side herhjemme
ud.elukkende ,maa søges i Forbindelsen mel
lem disse 1:o Kra,�, er en offentlig ,Henune
lighed, som den tidligere G-eneraldire'Jdø,r
Ambt overfor en af Lokomotivførernes Repræsentanter _bekræftede, idet han 1 mente, at
Eksamensspørgsmaalet skulde bruges om et "
Løftemiddei for et Lønkrav. Hvo1�- uholdbart
dette S.tandpunkt er, viser føiiende Udtalelse:

97

af den preussiske J ernbaneminisler i 1910,
da: tian·sagde: ,,H v a d v o r e L oko m otiv
f ø r e r e sæt t e r,1s,ig f o r, e r de o,gs aa
, 'S,t a n d t i l 'a t g e n n e m f ø re."·
Betydningen .i disse 'Ord er ikke ti.l ,at tage
fejl af; raen er international. Lige saa sikkert
som -danske 'Lokomotivførere ved,' at der i
hans Person forenes to Bestillinger, nemlig
Maskinistens og Trafikmandens, lige saa be
sJemt ved 'hairogsaa, at den Dag, han i Fæl
lesskab med sine l}olleger lukker Regulato
ren for sidste Gang, standser samtidig Jern
banens Hjerte; th i d e r fi.n d es ikk e ca.
1 6 0 0 .a n d r e L o k o m,o t i v fo l k t i I A f1 øs n i n g � L a n d e t'
M,en han forstaar ogsaa Rækkevidden over 
fo1: Samfundets lriteresser og ønsker ikke
sine perso1!lige Interesser gjort til et Kamp
spørgsmaal, saa længe Forhandlin_gsvejen
ikke er afbrudt. Og den lille økonomiske
\ldgifl'bør 'ikke være en Remsko for et nød
vendigt Oplysningsarbejde til Samfundets
fremtidige Vel. Hvorledes Grundlaget for en
saadan Prøve 'bg Henvisning1 bør være, maa
blive en S,a g· mellem· Personalet og Organi
sationen.
Hi. 0-n.

Nordisk Lokomotivmands
Forburids Kqng�e$
Forbundets Kongres afholdes cl. 13., 14, _øg
15. Juni 1919 i Bergen, Norge.
, Til Kongressen indkaldes herved de respek
tive Afdelingers Repræsentanter, idet der hen
vises til Forbundets Lo:ves .§ 4, Punkt 3,og 4.
Afrejse maa foregaa senest Onsdag cl .. 12.
.Juni fra Kristiania. ·
Kongressen forelægges følgende
•
Da g s oi·d e n:
1
1. Kongressen ,aabner Kl. 10 Fm.
2. Sekretariatets Beretning.
3, IRegnskabet.
:
J. Indstilling fra Sekretariatet om Oprettels:e
af Reservefond fæ- Afdelingerne.
5. Angaaende Boligspørgsrnaalet.
g. iUddannelsesspørgsrp.aalet.
7. IRettergangsmaaden i disciplinære s:age:
og Fagdomstole. ·
8. Lovfæstet Tjenes·l;etid.
9. Sekretariatets Sammensætning. ·
(Forslag fra Dansk Afdeling om at Lo
venes § 3 forandres saaledes, at der væl
ges 3 Repræsentanter i Stedet for 2.)
10. Valg af Forretnin_gsfører.
11. Valg af Præsident.
12. Bestemmelse af Sted for 5. Kong1·es 1922.
Tih v. N o ri1d a h l , Præsident.
.
Axel Ri.ngdahl,
1
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Fo'redrag.
r---:-

Hr.,Maskiningeniør'Dor, ph har holdt et udmærk�t · Foredrag Torsdag d. 3. April for
Fredericia Lokomotivpersonale om :Vacuum
.brem�en:
Hr. Dorph havde forstaaet at til,
rettel�gge Fore, dra;get saaledes1, at Personalet
fik ;et udmærket Udbytte deraf.
Skønt Me1 ddeiels,en ,om , For�draget kom
meget sent t il Personalets Kundskab, var det
alligevel lykkedes at samle ca. 60 Lokomotiv
mænd., .Tillige . overværede M1askiningeniø 0
rerne Krag og Stahlschmidt og Ingeniørassi
stent S'and s'åmt Lokomotivmesteren og Lokomotivformanden Foredraget
Idet Persona)et takker Hr. Dorph, udtaler
.det san?,tidig Ønsket om, at det snart maa
Jaa Indbydelse til ef nyt Foredrag.

L.

'

.,Foredr1ag
med Underholdning ·1 Nyb,org.
• Fredag den 4. dennes afholdt Nyborg Afdelinger m.
• flere en Aften.underholdning med Sang, 'Foredra� og
Bal. Aftenens Program udførtes alene af lokale -Kræfter blandt Lokomotivpersonalet.
per indlededes med »Tycho ,Brahes Farvel«, som
bJev sunget stemningsfuldt og ikke uden Charme af
lir. Lokomotivfører Sørensen. Samme Prædikater
kunde ogsaa· tillægges »Polsk Fædrelandssang«, og
I
»Den stoi:e, hvide Flok«, som lir. Sørensen sang efter
Foredraget.
·Fru Lokomotivfy_rbøder Kjempff akkompagnerede
' forstaaende. og sikkert.
Efter disse �an,ge, og for at blive i Stilen, sang og
reaiterede vor gamle, men i Sinsl, evigunge Osvald
Bøckel »Planeten fra 1832« fo'ruden a·ndre humoristi'
'
ske Ting - - vild ,Begejstring - -!
Selve Foredraget, som omhandl de Astronomi, og
var anlagt med den rette Forstaaelse af Tilhørernes
Tilegnelsesevne, var. me'get interess'ant, og Foredrags
holderen, Hr. Lokomotivfører Th. Våaben, hvis Bil
lede f(I)des bl�ndt i· Aprilsjubilarerne i forrige Blad,
viste ,sig at ·være t;n habil Foredragsholder og en sær_deles indsigtsfuld Astronom.'
,
Foruden at være Medlem af baade »Dansk astrono
misk Selskab« og det nordiske »Nova Selskabet« har
lir. Vaabe. n foretaget Observationer m., m., so� ha;
gjort hans Navn bekendt i videnskabelige Kredse, saa
· at han foruden videnskabelige · Korrespondancer qg
K�nferencer med hjemlige Astronomer tillige har Kor
respondancer med udenlandske, blandt andet med en
Professor i Astronomi i Belgien.
, Hr. Vaaben har i sin Have indrettet sig et lille Ob-"
servatorium »Minor« med Kikkert (Forstørrelse ca
265 Gange), samt flere Instrumel)ter, og her skal gan�
\ .

ske kort noteres en Del aflir. Vaabens Resultater paa
Astronomiens yderst vanskelige Omraade. ,
lian var en af de første, der opdagede den nye
Stjetne i Juni 1918. ,
·
.
I
I December 1917 observerede han alle de· store Planeter i et Døgn, hvilket skal være et meget sjældent
Tilfælde.
Forud�n pla·umæssige Observationer · af variable
Stjerner (speciale) har han til Astronom Thorvald
Køhls Stjernesklidsiagttagelser leveret' talrige Obser'
vationer:
,
lian har af astronomisk Selskab faa' et tildelt et be-.
stemt liimm�Uelt at observere.,
Han hav'de i 1917 det største Antal Observationer af
Stjerneskud, skønt der blev observeret fra 10 forskel
lige S_tationer her i Landet.
Disse Observationer har gerinem Thorvald Køhls
Meddelelser fundet Vej ikke alene til »Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab«, men ogsaa til det
'berømte »Lick Observatorium« i Califor'nien, i hvis
Maanedshæfte_r, de er nævnte sammen med lir. Vaa'
.
·
'bens Navn.
Den, der �kriver disse Linier, kan ikke nægte, at det
er med en vis Stolthed og Glæde, at det kan .noteres,
at, vi blandt os har en Kollega, der med fuld Berettigelse kan' kaldes Videnskabsmand.

Nyborg, JO..April, 1919.
1-

C. Thygesen.
I

��������������C>C;�������c:<>

Resume

af Forhandlingerne paa Lokomotivførerkred
,
sens Generalfprsa'.mling den 9, A·pril 1919.

Formanden bød' Velkommen og �indedes med faa
Ord d'e i Aarets Løb a�døde Lokomotivmænd.
1. Mandaterne prøvedes v'ed Navneopraao. Alle var
mødt. :- Et Par Delegerede havde meldt Forfald, men
Afd. havde sendt Stedfortrædere. - lait var mødt '46
Delegerede.
2. Valg , af Dirigenter, Sekretærer og Justerings

,,

mænd.

Til Dirigenter valgtes: A. Madse� og 'M. Rasmus

seh.

'Til Sekretærer valgtes: M. Johansen og Thygesen.
Til Justeringsmænd valgtes: C. Højer og C. K.ir

kensgaard.
...
overtog derefter Dirigenthvervet.'
A. Madsen
Dagsordenen �edtoges.
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3. Beretning om Kredsens Virksomhed.
Formanden gennemgik i et udførligt Foredrag de i
Aarets Løb behandlede Sager og redegjorde for for
skellige Sager, der kommer til at foreligge i den kom
mende Tid. - Følgende Forslag til B1eslutning forelaa:
Kred.sgenera,lforsamlingen foreslaar, at en L,okomo
tivfører, der er_ blevet straffet.ved at sættes ud af Tur,
, ikke efter Straffeidens Udløb ka,n foranledige, at nogen
bliver sat ud af Tur, men maa da køre i Reserven,
•
til en Tur bliver ledig.
F. Jensen.
0. Larsen.
,
Forkastet med alle Stemmer mod 2.
Generalforsamlingen bemyndiger li. l} til at ar
bejde hen til, at Døgnets Arbejde ikke strækker sig
ud .over 'otte Timer, Resten betales som Overarbejde.
Den samlede maanedlige Arbejdstid maa ikke over
su'ge 20S Timer.
Stillet af A. Jahnsen, ta,get tilbage ;g opstillet af -

Det vedtoges at behandle dette Punkt paa den fort
satte Gederalforsamling den 10. ds.

Punkt 9. Udpegning af 5 Delegerede til Nordisk io
lwmotivmands Forbunds Kongres.
Valgt blev Strand Ar., Lund Gb., Thygesen Ng.,
Rasmussen Fa, og Kann Gb_..
Generalforsamlingen sluttede Kl. ca. 6 Em.

C. M. C.

Resume
af Forhandlingerne paa Lokomotivfyrbødernes
Generalforsamling den 9. April 1919.

G. 0. F .• Lund.

Formanden aabnede Generalforsamlingen, bød de
Delegerede velko�men og mindede 11;1ed, nogle med
følende Ord hver af de i Aarets Løb afdøde· K<;>lleger.
Forsamlingen sluttede sig' dertil ved at rejse sig.

følgende Ændringsforslag til sidstnævnte Forslag
indkom:
»Det foreslaas, at Perioden bliver en Uge.«

Valgt I:il,ev Egevang _Gb. · og · Christen:sen Es. Alle
46 Delegerede var mødt.

L. M. Schmith.
,
forkastedes, derefter forkastedes
Ændringsforslaget
lfovedforslaget.
/

I,

Punkt 8. Udpegning af 5 Medlømmer til JO Mands
f:Jdvalget.

Endvidere:
»Det paa.lægges Kredsbestyrelsen at ,søge gen
nemført, at Medlemmer, som er forbigaaede, ved For
fremmelsen da opnaar .Lønning eH:er deres virkelige
G. 0. F. Lund.
Anciennitet. «
· Forslaget vedtoges.
Derefter godkendtes Beretningen.

Punkt 4. Fremlæggelse af Kredsens Regnskab 1918.
Kredskassereren forelagde Regnskabet, der uden Diskussion godken(ltes.
Punkt 5. Forslag til Budget for Kredsen 1919.
Kredskassereren fremsatte Bui;Jgetforslaget med Be

rn�rkning �ni, at ,dette var tilrettelagt 111ed KoriHn-·
gentforhøjelse for Øje.
Efer nogle korte Bemærkninger vedtoges Forslaget.
Punkt 6. Valg af Bestyrelse. (Efter Tur afgaar Kreds
og li. Kann).
• formanden
'
\
Der fremsattes et Forslag af følgende Indhold:
Punkt 6 udgaar af Dagsordenen og sættes til Be
handling i en Fortsættelse af Generalforsamlingen i
Morgen, efter· at Formandsvalget paa Delegeretmødet
har fundet Sted, paa et af Dirigenten nærmere fast
sat Tidspunki«
Liljekran�.
Om dette Forslag udspandt der sig en længere Diskussion.
forslaget vedtoges.
Punkt 7. ·vaig af Revisor og Revisorsuppleant.
Valgt blev. Grosen og Rasmussen, Aarhus.

1. Prøvelse af Mandaterne.
'

-

2. Valg af Mødets Tillidsmænd.

Til ,Dirigenter Hansen, Fa og Rasmussen, Odense.
Til Sekretærer G: Nielsen Ki og Sørensen Ar..
Til Justeringsmænd Nergaa,tt-Petersen og. Ege\tµng.
3. Beretning om Kre.dsens Virksomhed.
Formanden g�nnemgik _de vigtigste af de i Aarets
Løb behandlede Sager. og refererede Resultaterne af
de med Administrationen førte• Forhandlinger.
Der udspandt sig en længere Diskussion om Beret
ningen, bl. a. om Ansættelse -af Lokf. V. Petersen.
Beretningen blev enstemmig godkendt
4. Fremlæggelse af Kredsens Regnskab 1918.
Kredskassereren fremlagde· Regnskabet og gennem
gik den nye Regnskabsordning, som Or.ganisationen
har anlagt, samt fremhævede Betydningen og Nødven
digheden af, ·at denne er gennemført.
, Der udspandt sig en mindre Debat om enkelte Po
_ster paa Regnskabet.
Regnskabet blev ensten:imig godkendt.
5. Forslag til Budget for Kredsen 1919
. blev fremlagt af Kredskassereren med den Hemærk
ning, at Forslaget et o·pstillet med · en Vedtagelse af
Kontingentforhøjelse for Øje.
. Budgetforslaget b.lev enstemmig godkendt med den
Ændring, at Formandens og Kassererens
' · Godtgørelse
for.højes til 250 Kr. for hver.
· 6. Forslag tit Ændring i Beklædningen. ,
Det vedtoges, at Kredsbestyrelsen skal virke for-; at:
der udleveres alle Lokomotivfyrbødere 1 Sæt Over
tnækstøj og 1 Kitte! aarlig ..
7. Forslag om Renholdelse .af Lokomotivernes FøI

rerhus.

Det vedtoges, at _Kredsbestyrelsen i Forbindelse med
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Bestyrelsen for Kr.eds 1' søger, udvirket en Ordning,,
hvorved. Perso�alet bliver fritaget herfor.
8,, Valg· af Bestyf'else-.
P. A. Jensen og K. Johansen afgaar . Valgt bl�v.
CJvergaard Ar. 28 St. og Andreasen Gb. 20 St. A•ppel,
Struer, 16 St., blev Suppleant.

9� Valg, af Revisor og· Revisorsuppleant.
Valgt blev Georg Jensen, og· Eshøj- Ar.
10. Udpeg11i11g af 5 · Medlemmer til IO-Mandsudvalget:

Det vedtoges at foreslaa Medlemmerne, men at ud
skyde Valget af . dem til efter Debatten om Løhsagen.
11. Udpegning af 5 tJ.elegerede til Nordisk Lokomotiv

mands-Forbunds Kongres.
Valgt· blev Appel Struer, Soph. Je11�en Ar., ,Carlsen
Gb., Kuh11 KV., Bille Ar.
Generalforsamlingen slutteµe Kl. 6 Em.
• P. A. Jensen.

R.esu-me

af Forhanlingerne paa Delegeretmød�t
d'eFI' i:o., f1. og 12. April· 1919.

Formanden bød VeJkommen og bød Gæsterne et
h,iedelig Velkommea og manede i alvorlige Ord de
: Deleg,erede. til �t behanc(le Sagerne paa e.n saadan
M,aacle som de. under Indtrykket af den Situatiøn, åer
kan komme til at foreligge, bø.r1 behandles paa.
Af Indbudte var mødt Maskarb. Boesen, forretningsfører J. A. Hansen og Lokf. Ek. fra SvePige.
Senere kom 1.okowotivfører Th. Brix (Privatba
nerne tHstede..

Punkt 1'. Mandater-ne prøvedes.
Sekr-etæren opraa,bt- e Navnene paa: de Delegarede, og

det viste sig, at alle de Deleger-ede var kommet til
stede.

Punkt 2 a. . Valg af Di1igenter.

De paa Møderne den foregaa.ende Dag valgte Diiige.nte,r genvalgtes.
Axel Madsen ønsk�de. ikke at Uilodtage Dirigentval
get for et enkelt Møde.
I Stedet valgtes Rasmm;sen, Aar.lius .

b. ,Sekretærer.

Hertil valgtes Lokf.

Lund Kø.
c. Justeringsmænd.

_c. I?..

Christensen Gb. og V.

Der valgtes: Lo.kf. C. Høier og· Lfb. Egevang, Gb.
Punkt 3: Beretningen om On:anisationens Virkso1J1/led
1918.

Formanden gennemgik Aarets Beg-hvenheden og vig

tigste Sager. der var behandlede og fortsatte efter
Middagspausen med Beretning om Arbe)det i fællesudvalget.
M: Mo,r.tensen red�jorde for Forhandlingerne i ·cen
tralorganisationen og for Aars- agen til Afbrydelsen af
Forbindelse med - denne.
L. Rasmussen o'mtalte de Arbejder, , der val'_ fore
tag,ne i fællesrepr.�sentationen.

----------

Derefter• havde mange Delegerede Ordet,
. ende R.esolu.tione.r indkom og sattes under. Af
Følg
stemning,
»Organisationen skal kræve fuld Ret til Indsig,else
alle Sager overfor Administrationen�
Gb . Afd. 2.
forslaget vedtoges.
Undertegnede foreslaar, at Lønspørgsmaalet, Kra
vet om et Supplements'-Dyrtidstillæg for 1919, Over
tidsbetaling pr. Dag udover 8 Timer pr, Dag, dog
pr. Maaned:. og at Tiden
ikke ud over 10 Overtimer
•
paa fremmed Depot ved Ophold mellem Togene regnes for fuld Tjeneste, samlede bliver gjort til Kamp,
spørgsmaal fr,r 0rganisationen· s Side .
f

L. M. Schmidt.

fra denne Resolutiun tog li-ovedbestyrelsen bestemt
Afstand . Efter en meget lang Diskussion om dette
forslag stilledes et saalydende forslag: .
Delegeretmødet hens. tiller til Hovedbestyrels.en at
fortsætte Undersøgelserne ang. Betingelserne for Op
rettelse af en ob.ligatorisk Begravelseskasse evt. i
forbindelse med Overtagelse af Lokomotivpersona
lets gen·sidige Hjælpeforening.
tlov.edbestyrelsen.
Fmslaget iiedtoges.
Man henstiller til Hovedbestyrelsen- at arbejde for
at faa det mest mulige ud af T�enestetidsspør,gsma,a•
let og gaar over til Dagsordenen.
L. Rasmussen, Kredsfo.rmand.
Forslaget vedtoges.
.
Ng,. Lfb. Af.d . foreslaar, at Delegeretmødet v.edta.ger,
a, det af fbrsl-agsstilleren Rasmussen, Odense, stil
lede forslag angaaende fastsættelse a.f daglig Over
tidsbetaling for Overarbejde under særlige· forhold
ved Strækningstjenesten, f. Eks" stor Godstrafik, Ned
brud og Driftshindringer.
forslaget overgives- til Forretningsudval:g:et, og !:let
paalægges Udvalget at fremme Sagen.
forsla,get vedt.o.ges-.
»Delegeretmødet henstiller til Hovedbestyrelsen at
arbejde hen til, at· Døgnets Arbejtle ikke strækker
sig ud· over 8 Timer. Resten betales pr. Dag som
Overarbejde. Den sam.led·e maanedlige Arbejdstid
maa ikke ov.erstige 208 Timer.«
Q. 0. f. Lund•
Der indkom et saa• lydende Telegram:
»Kan desvær.re ikke· komme til Delegeretmøde
grundet paa Lønningsforhandlinger i Norsk Lo'komo
tivmands0Forbund. Semler. sil}_ Hilsen med Ønsket
om et. godt �esultat af Mødets forhai;idlinger.
I. Kraft Lund.,,
Af Beretningen fremgaar det, at forhandlingerne
mellem Generaldirektoratet og Organisationen oftest
former sig en Samtale, hvor der tales om Sag_erne,
men hvor der ikke opnaas positive Resultater.
Dansk Lo�pmotivmands for-enings Delegeretmøde
. finder i d,en1 Anledning Grund til at ud.tale sin' Utilfreds-

.

•
•

..
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hea hermed og kræv:er, ai førhandlingeme føres saaledes, at forhandlingernes Resultat fremtræder som en
Overenskomst mellem Generaldirektoratet og Organi
sationen, altsaa som en Aftale mellem to ligeberetStrand.
tigede.
forslaget vedtoges.

Efter at en Del- Talere •havde -haft Ordet besvarede
Redaktøren disse, 0g -Ber-etning• en vedtoges derefter
med .alle Stemmer mod 1.

D'a Delegeretmødet er ·bleven bekendt med Gene
raldirktoratets Stilling til Anciennitetsreglerne, prote
sterer det imod Bestemmelsen om, at Personalet ved
forflyttelse i forbindelse ,med forfremmelse ikke
kan tilbageflyttes før efter et Aars forløb; idet denne
-Bestemmelse absolut ikke virker efter sin liensigt,
men ved sin stavnsbindende Virkning skaber uret
færdige
forhod for Personalet og kræ,ver, at lio
•
vedbestyrelsen paa det• kraftigste arbejder for at
,.
,denne
Bestemmelse bortfader.
Rasmussen, Od.
forslaget vedtoges.
Der søges hurtigst muligt opført Tienestebolige·r
,! Brande og andre Steder, hv�r ·det tiltrænges.
M. Johansen, Ge.
Forslaget vedtoges.
Ansættes Lokomotivfører V. Petersen ved D. S.
B., da sker det med fuld Anciennitet.
Korsør Lfb. Afd.
Forslaget vedtoges.
Lfb. N. Hamme�s forslag forkastedes.
Derefter, vedtoges Beretningen
enstemmig.
•

kelte Bestemmelser.
Disse vedtog,es der'efter med den Ændrin�, at den
ene ·Krone eventuelt gaar til N. L. ·F. Res·ervefond.

. ..
...

Delegeretmødets 2. Dag, iJ. April 1919.
Punkt 4. Fremlæggelse af ·organisationens Regn
skab. 1918.
llovell:kasse,reren 'forelagde Regnskabet og gennem-

..

gik de- enkelte Poster.
Under Diskussionen tremkom følgende Forslag:
»De forskellige 'Afdelinger maa selv bære Udgif
terne ved · O'Pkrævning af Kontingent.«

Lokf. N. P. Hansen, Ms.

forslaget ·vedtoges.
Regnsk;ibet godkendtes med alle Stemmer mod 1.

, Punkt 5. Forslag til l;fodget for 'Org. ]919.
Onder dette behandledes Forslag- fra Østerbro
Lokf. A'fd . om Forhøjelse af Kontingentet i et Aar til
IO Kr., fremkaldte en Bel Diskussion.
Forslaget forkastedes.:
liovedbestyrelsens Forslag om forhøjelse af Kon
tingentet til 4 Kr., vedtoges.
Det vedtoges derefter, af fordelingen af Kontin
gentet blev saaledes: -2 'Kr. til 'Kampfonden, 1 J<r. 64
Øre til Kre?skasserne og 36 Øre til Afdelingskasserne.

De cleraf følgende Lovændringer
vedtoges derefter.
.
I

Punkt 6. Beretning om Blaaets 'fir'lwmihed og
R.egnskab 1918.
Redaktøren redegjorde derefter for Bladets Virk
1

somhed i ,Løbet-af Aare'l, og om de fo'f-andringer, der
var sket. Omtalte Udgifterne.

Punkt 8. Forslag iil IVedtægter
for Kampfonden.
•
•
(Hovedbestyrelsen).
Mortensell' forelagde disse og rede•gjorde for de"�n-

Punkt, 14. Valg af Delegerede til Nordisk Lokomotiv
mands-Forbu,ids Kongres.
, (5 fra hver Kreds).· liertil valgtes: Lokomotivfø
rerne A. Strand, Ar; Rasmussen, fa; Thygesen, Ng;
G. 0. F. Lund og H. Kann, Gb; Lokomotivfyrbøderne
0. Carlsen, S. Jensen, N. L. Hansen, Fa; E. Kuhn, Kb,
og A. P. AppeCStr.
Punkt 15. Valg åf Formand. - Valg af Redaktør,
Formand og Redaktør genvalgtes.

3. Dags Delegeretmøde den 12. April 1919.

Det vedtoges ved Mødets Begyndelse" at Lønsa
gen �tr-aks skulde behan. dles og gaa foran :de 'øvri1te
Punkter paa Dagsordenen.
Formanden gennemgik i et udførligt Foredrag Løn
ningssagens ttistorie. Orntalte først vor Klassrfice
r.ing, som var utilfredsstillende. Kom ·noget 'ind paa
, den Oprykning, der skete blandt StationspersomHet,
•
idet ·at man gjorde rangerende Portører til Overpor
tører o. s. v. opefter. !øvrigt ,meget tnaturlige For
bedringer Men som Sagerne laa, var det saaledes,
at vi igen stod' stille, medens andre gik frem - Man
tager ingen liensyn til ,vor tekniske Ud1dannelse, og
derfor ser det saaledes ud, ·at vore Lønsatser, som
Kommissionen vil foreslaa vil virke utilfredsstilleniie.
- . Det vil, som foreslaaet -fra en bestemt Side, virke
uheldigt at fastsætte et bestemt Procen-ttillæg. Vi
maa i den lienseende rette os efter tle til enliver
Tid gældende almindelige l;ørinirrgsforhold "og den
Prisstigning, d' er kan 'finde Sted. Paapegede··at tlette
ikke en Gan� passede paa ·ae al'lerede •'fremsatte
,
Krav. lierefter fulgte en ,meget lang og til Tider meget
bevæget Diskussion, der viste,
at Medlemmernes
'
Taalmodighed var ved at briste, og at kun en snarlig Afhjælpning af den værste Nød kunde virke beroligen<le.
�
·
Det vedtoges at tilstille Statsministeren en Skri
velse, hvori krævedes en hurtig Bevilling af Supple
m_entstillæg, og at Lønningskommissio,nen . maatte
fremskynde ·srt Artiejde, saaledes at Personalet' snart
·
kunde faa · en tilfredsstillende Lønningslov.
Til Slut n�dsattes et Udvalg for at· forme eri Resolu,tion .
Medens Udvalget ar,bejdede, .behandlede ,man_:
1

.

Punkt 9.- Forslag om Uniform.

Efter en forholds'v'is kort Debat
• vedtoges -det,at·
kræve fuld'Uniformering for -LokomotivJc>ersonalet
.
•
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Punkt JO. Forslag til Lovændring.
fra Gb. Lokf. Afd.: forslaget gik ud paa, at .tlov�d
bestyrelsens Medierrimer kun skulde have Stemmeret
paa Delegeretmødet, naar de var valgt som Delege
rede.
Forslaget -forkasted,es.
fra Gb. Lfb. Afd.: gaaende ud paa, at forslag til
Generalforsamlinger og Delegeremøde, og Beretnin
ger og Dagsordener skulde ske 14 Dage tidligere
end nu.
Forslaget vedtoges.
Af
Hovedbestyrelsens forslag til en Tilføjelse
deling_sloverie� § 9 gaaende ud paa, at et Medlem,
der var· traadt udenfor Nummer eller afskediget be
tinges hans Optagelse af, at han har været Medlem
af den faglige Organisation, under hvis Omraad!; han
'har været beskæftiget, i modsat fald behandles han
efter Kredslovenes § 3.
forslaget ve�toges.'
Punkt 12. Forslag fra Gb. Lfb°. Afd. om Medlems1
kort.
forslaget vedtoges, med den Bemærkning, a't Af
delingern� udreder Omkostninger111e, og at Hovedbe
styrelsen besørger Anskaffelsen.
Punkt 13. Forslag fra H. B. om Fomy(flse af JO
Mands-Udvalgets Mandater.
Det vedtoges at udsætte fornyelsen af disse, indtil
næste Delegeretmøde, der bestemmer om dette atter
skal træde i funktion.

•

og Lønkrav, og med et Leve Dansk Lokomotivmands
forening.
C: M. C.

Er det iovligt?

Til »En Tilskuer«s Bemærkninger i »Dansk Loko
motiv Tidende«, Nr. 7, skal jeg, med forbigaaelse af
forskellige Urigtigheder vedrørende det virkeligt pas
serede, blot erklære følgende:
Hvis vedkommende »Part« har skaffet sig Tjeneste-�
frihed for at være til Stede .i forhøret - hvortil han
havde Adgang - burde lian være mødt eller dog have
underrettet Auditøren· om, at han var rede til at møde.
Da han ikke gjorde dette, forandrer den nye Oplys
ning. ikke Sagen, undtagen for saa vidt den -'- dens
Rigtighed forudsat - viser, at det er Vedkommendes
egen Skyld,' at han ikke kom til Stede under den paa
gældende Del af forhøret. - Dette havde forøvrigt
ingen anden Betydning end at forlænge den Tid, der
medgik til Forhøret.
, Den Tankegang, som »En Tilskuer« og hans Klient
lægger for Dagen ved 1at argumentere med et for
melltligt »personligt Bekendtskab« mellem ·en af de i
Sagen implicerede Tjenestemænd og undertegnede,
ligger i et Plan, hvor jeg ikke skal følge dem. Bladets
Læsekreds vil her sikkert selv kunne foretage_ de11
rette Vurdering.
Hvad enten Indsenderen vil tro det eller ej, maa der
til det i Qverskriften liggende Spørgsmaal svares:,
Hvad der foregik, var ikke blot lovligt, men ogsaa for
..,
. svarli.gt og i sin Orden.
Hermed' afslutter jeg for mit Vedkommende dette
Det nedsatte Udvalg forelagde nu for-slag til Reso
lution. Udvaiget havde delt sig i et flertal og· i et Ordskifte.
Mindretal. - Om den st�rste Del af Resolutionen var
København, d. li. April 1919.
Aage Andersen,
hele Udvalget enig, om en Tilføjelse til denne var
Auditør v. Stb.
det, man var uenig.
Efter at flertals- og Mindretalsordføreren havde
haft Ordet, skred man til Afstemning.
25 Aars Jubilæum.
· Den, første Del af Resolutionen vedtoges enstem
migt. Tilføjelsen' forkastedes.
25 Aars Jubilæum.
Resolutionen har følgende Ordlyd:
Den lste Maj kan Lokomotivførerne J. E. C. Niel
»Delegeretmqdet vedtager, efter at man .grun sen, Fredensgacie 6, Nybo·rg, H. D. J. Raarup, Tiet
digt har drøftet Lønsagen og i Betragtning af gensplads 11, 2., Aarhus, og/. P: S. Bang, Jellingegade
- de Vanskeligheder, der er forbunden med paa 19, Vejle, fejre 25 Aarsdagen, f�r Ansættelse som Lo
nærværende Tidspunkt at fastsætte Rammerne komotivmænd.
for vore Lønkrav, ·at paalægge tlovedbestyrel
sen at kræve: at Lønning�rne for Lokomotiv
fyrbøderne fastsættes i forhold til Lønnen for
Dødsfald.
· Maskinarbejdere paa Statsbanernes Central/
Vferksteder og saaledes, at det altid betyder en
Atter har den spanske Syge krævet ef tungt Offer
LønforhøjeJse at ansættes som Loko.motivfyrbø blandt
de yngre Lokomotivmænd, idet Lokomotivfy-r
der; at Lokomotivførernes Løn sættes saaledes,
bøder Anders Christian Borinde, Aarhus li., afgik ved
at det betyder en forøgelse' [ Indtægt at blive
Døden den 23 _ _ Marts efter ganske faa Dages Sygdom.
forfremmet til Lokomotivfører.«
Afdøde blev under meget stor Deltagelse begravet
Hermed var Dagsordenen udtømt, og formanden paa Nordre Kirkegaard ved J\arhus Lørdag den 29.
'sluttede dette 3 ·Dages Møde med Ønsket om et 'godt Marts. Ved Graven sang Aarhus Lokomotivfyrbøde
Resultat af forhandlingerne om vore Dyrtidstillæg res Sangkor den sidste Salme til Afdødes Ære, hvor-

rn
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bANSK LO.KOMOtlV��-------��------·efter Afdelingens Pormahd, Kredskasserer Soph. Jen
sen i smukke Ord mindedes Bohnde og bragte ham
et sidste ·vem0digt Farvel fra Kammeraterne og sig
selv.
Lokoniotivfører Snoer, Aarhus tt., takkede paa Fa
miliens Vegne for den store Deltagelse.
Bonhde var, faa Dage, før han døde, rejst til ffol
stebro for at være tilstede ved sin Svigermoders Be
gravelse, blev syg og døde der. I Sandhed en tung

Enhver, som sendte mig en venlig Hilsen i Anledning
af mit Jubilæum, bedes modtage min hjerteligste Tak.
Lad mig benytte Lejligheden til at takke enhver
Lokomotivmand, som jeg i Aarenes Løb har samar
bejdet med, og tilslut mit bedste Ønske om en lys
Fremtid for Lokomotivmændenes Højnelse og Agtelse.
København, i April 1919.
Vilh. Jespersen.

.5-'ePJonalia.Udnævnte fra 1-4----19.:
Lkfmd. J. W. Quistgaard, Vamdrup, e. Ans. til Lkf9e
ster i Viborg.
Lkfmd. C. V. Schou, Aarhus tt.. e. Ans.. til Lkmester
i Slagelse.
Lkfører M. J. Sørensen, Aarhus li., e. Ans. til Lkfrpd..
i Aarhus li.
Lkfører. N. P. C. P. Jørgensen, Kbhvns. Godsbg, e..
Ans. til Lkfmd. ved Kbhvns. Godsbg.
Lkfører. J. Iiendriksen, Fredericia, e. Ans. til Lkfmd ..
Anders Christian Bonnde.
i Fredericia.
og sørgelig' Skæbne for afdødes Enke, først miste Iidv. K. J. Rost, Struer, til Lkfb. i Struer og
tldv. S. J. P. Herbst, Struer.- til Lkfb. i Struer.
Moderen og faa Dage derefter Ægtefællen.
Forflyttede fra 1-4-19:
Dette sørgelige Dødsfald har. gjort et dybt Indtryk
paa alle dem, der kendte og kom i Berøring med Lkfmd, H. K. Nielsen, Viborg-Aarhus H.
Bonnde, thi hah var en særdeles. god Kollega, en brav Lkfører L. C. D.. R. Sørensen, e. Ans., Grindsted·
(Dpforst), Korsør (hans Funktion som Dpforst..
og . støt Kammerat, agtet og afhoidt af alle. - Ære
ophører samtidig) ..
være hans Minde.
Bonnde, der var Søn af afd. Lokf. B., Ar. H., var Lkfb. S. A. M. H. Schow, Orehoved (Rangerfører),..
Odense (Rangerfører);
født 15. Marts 1890, blev ansat som Lokfb. 1. Juni 15
Navneforandring:
Gedser· og senere forflyttet til Aarhus H.
Lkfb. J. A. T. Tønnesen, Slagelse; hedder Jens An
K. P.
drew Juul Juultoff fra 19-3-19. ..
Traadt uden for Nummer' e. Ans.:
Hjertelig Tak
Lkfb. H. 0. C. Kornerup, Roskilde, fra 1-6-19 til
30-5-20.
Hjertelig Tak for udvis't Opmærksomhed ved mit
Afskedigede:
S. Christensen,.. Nyborg.
Jubilæum.
Lkfører. N. P. S. Rohde, Viborg, e. Ans. p. Grund af
Herved bringes en hjertelig Tak til alle, som vi.ste
Svagelighed med Pension fra 30-4--19.
mig Opmærksomhed ved mit 25 Aars Jubilæum, sær Lkfb. H. S. Dilling, Kbbvns. Godsbg., e. Ans. fra 31lig Skanderborg Lokomotivpersonale for den smukke ,
3-19 og
M. F. Hansen, Skanderborg.
Gave.
Lkfb. H. T. 0 . Jensen Viborg, p. Gr. af Svagelighed,
fra 31-7-19. .
Hjertelig Tak for al udvist Opmærksomhed ved mit
'Død: ·
L. Bay Wedebye, Nyborg.
· Jubilæum.
Lkfb. A. C. Bonnde,. Aarhus li., den 23-3-1'9.
Hjertelig Tak til alle, som viste mig Opmærksom
hed paa min Jubilæumsdag.
F. W. Petersen, K0benhavn Ki.

.

Hjertelig Tak. Samtlige Kolleger bringes min hjer
teligste Tak for udvist Opmærksomhed ved mit Jubilæum.
Th. ttens'el, Lokomotivfører, Gb.

AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS
AKVAVl:Cl'ER

Damehatte

Altid. Nyheder
Altid 'billigst - -

A/S ZilhneP,

Istedgade 126. '
Bemærk! Gamle I-la1te om presses billigt

Nørrebrogad'e 178.
Vinimpopt· Tlf.
NØPPebPOS·
Taga 1300
ROBERT BER/1':J{E,LSEN
Stort Lage,r af lst•e Klasses Vine & Spirituosa. - - Billigste Priser.
C.

p.

I �.I
DAMER
1:1

·fevnders V-inh.andel, · ����g:.d·;�i�:

Bedste og billigste Indkøbssted paa Vesterbro for
Vine og Spirituosa.

SPIRITUOSA
0(- VINE ---

�

SKRAA, CIGARER,
OG TOBAK - - :.. -

1
k øbes bi lligst i .
Cigarfo�retningen� , stedgade 18,

paa Klasse- og Koloniallodder.
Gevinster udbetales ;billigst.

R. J ENS EN, Nansensgade 32.

ENGHAVEI-L4.DS

'

Telefon 3279,

LAURITS OLSEN·

Chr. Hee's Eftl.,

FORHF·N CAFE YRS�

�lomster.dek
· ora.tionø.r

Buk<'tter

'· ,
Blom.sterlorretningen "Bellis'
Ved Martin Oriebel,
Forenlage,r 10 pCt,
St. Kongensgage 90 ::

Fiske.huset Ki ngo.

Niels Juelso,ade 6

Tandlæge Sørensen
Telefon: P�læ 590 y.

►

og

bering og Tandudtrækning, Moderate
H E I·M-D ALS G A D E 13.
Reparatfoner af saal(el Kraft- som ' Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2,
Arbej<ismaskiner udføres. Reserve- · . Reparation udføres paa faa Timer, ,
Jernbanefunktionærer, indr. 5 pCt.
dele til K�kkelovne.
A It sol,idt, hurtigt og billigt.
.
;.• • • • • • • • • • • • • .. •. - ••. , ••••••• •. • •• :

c.i.MB1ill' i !�.��r��t�t�!��!� ·
faas hos d'Herr�r· Forhandlere samt

FODTØJ

Frederiksberg
Lejebibliothek.
•

Victualie & Paalægs-· , _
· forretningen

j\'\'\\'\.O\'\Cøtet

Had erslevgade 30

·
C ·f E n g a v e s - - -- - - _ _ _
Julitl ' ·ØI \aSmUSS~
e.f12__a_e_._-_--_E_ng:..:.....h_a_ve...:....p_la_d
E,ektPlsk .1...ys o·g. ·.ø..:raft
•gst P. PEDER SE N
------------------�---,--------------· 1. Kl. Varer

h

T8I 8fon-Ringeledning - - - Elektriske Artikler
";,

, Annonce-Ek�peditioner: ·
For Kjøbenhavn:- Chr. Hilver, Sominerstedgade 22 2,
TelefonVester4011. ·.
_ 1,
· For Provinsen: L. Rasmussen,, Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

I .

Bog., Musik: &. papirhandel.

Husk

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!I
vore ,

Pincenez
Edvard, Møller
Brillehuset - Vesterbrogad e 36,
_

H. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 113. Tlf. �892.
(Hjørnet af Alhambravej.)

: bør være D�res
: Leverandør 1
: ' Forretningen grundlagt 1879.
e
••••••••••••••••••....... •••••• ••••••

8sterg- a, de. l &.�Ø.sterb r,oga
_ d e,21'_._ · \Ø\1.
�
__,_._._....,,__.__
· .
____.....��r--=:..:.--..,.-.���

◄

.

Konsultation fra - I 0-7 Tlf, Vester 905 x

I

•

Modtager

.Hele Tandsæt fra 20Kr.
·N
.
P.
,Pedersen,
Kleinsmedie og Maskinværksted, Ældre Tænder omsættes billigt, Plom

Cigarer . Cigaretter
,
Cigarillos & Tobakker

•

- alt til Bortsalg ved Auktion. Komplet Lager
'
af
Briller

69, Istedgade -69,

flnbefaler sig med alle
flarstiders ftskesorter.

1

Telefon 3581,

Frk.

Veste,rbrogade 107.

gamle

V i n terhat om
presse, den bli
ver som ny.
Velour-,
·Nye
Filt- og
Fløjelshatt�
til Fabrlksprls,
NØRREBROG. 169

Højeste Laan

.

US
CAFE CARLSBERGH
25
K.ranse

Lad Deres

1.;
JJ1-111

✓

::

Billige Pqser.

h li

s_1_2.

aut, Installatør,
N, FRLHA VNSGADE 17"

Ud_gaar 2 Gange maanedlig.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn {3.

Tlf. Vester 2895
Abonnementspri,s: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

-'

_,

