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Lønsagen .
Paa Delegeretmødets sidste Dag var Lønsagen til Behan lling og fik saavel som alle de
andre S,ager en h1eget indgaaende Behandling.
, M;an kan 1iolig sige, at aldrig har Situationen præget vore Forhandlinger s,aaledes sonv
paa delte Møde. Alle Talerne m ødtes, i Enighed om, ,at vi ikke længere kunne klare os
med de nuvæ rende Lønninger. Nu maatte
ife:n gøres noget, om vi ikke helt skulde gaa
til Gmnde. Der stilledes utallige Forslag om
Krav J)aa Lønforøgelse. ·Forslag, der var
vi:ctt forskellige i F;ormen, men fælles for alle
var· det bestemte Forlangende om en betyde_lig Forøgelse ;a f Lønnen, absolut Enighed om ,
at Hovedbestyrelsen maa.tte tage kt·aftig fat
og ikke lade sig skr,æ,mme af nogen Hincllin:g.
KO"ste hvaJd det vil, vore Forhold maatte
og skulde undergaa en væsentlig F:orbedring.
F:o r de :a f os, der :gennem en Aarrækk'e
ha.i.i arbejdet .i Organis~a tionen, har fulgt den
gennem ondt og godt, var det ops1i,gitv.æk'kende
at se, hvor· let Flo rs lagene om kraftige Foranstaltninger gled over Læberne og fandl villig
Jordbund i Forsamlingen.
Udtalelser og Forslag, der blot for kort
· Tid siden vilde v,æ re mødt af Forsanilingens
Miodvillie, blev nu godt modtagne og videre
uddybede.
Danski Lokomotivmands Forenings l\fodlemmer, der :t idliger,e kun har beskæiftiget
s~g mttd Ordet Strejk e i Forbindelse med
andre Organisattoner tog paa pelegeretmø-
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det Spøa,gsm~atet op til i.ndgaaende f io rhand ling.
/
Der er altsaa sket en meg,et stær){ Sitrømkæi1 tring bla.ndt Lokomotivpersonalet.
Da .vi sidste El'teraar fik Lønningerne for ~
øgede med et midlertidig Tillæg af 25 pCI.
og fik Dyrtidstillæge l forøget med 120 Kr.,
lroecle mange, at nu var Nøden afhju lpen,
man 11\,mede, . at nu kunde . Hullerne lukkes,
nu kunde Garderoben fornyes osv.; m en
m an blev sørgelig skuffet. thi dels ful gte
Prisforhøjel'serne saa hurtig efter. ,a l Lønforhøjelserne slugles heraf; men der til kto m,1
al. Gar,del'ohen for de flestes \Tedk ommende
er gaaet saa fuldstændig paa Retur; at det
Helet der blev tilovers fra Prisforhøjelse;rne
aldeles ikke fors log til Forny,etse af Ga.i.·deroben ener til ~ornyelse af vore Hjems for skellige Brugsgenstande, som Personalet ikke
ha17 værel i Sit.and til at forny efterhaanden
so m: de er gaaet til. En Gang naas Bunden
og saa kan ni.an ikke k1are sig med .mindre
Summee til en lejlighedsvis, Fornyelse, men
enten maa man savne eller man maa · hav e
stø:r re Beløb til Raadighed.
Fø,r st gik det ud over Garderoben , . der jo
for man.ges Vedkomniende ikke var saa sær~
d~les fyldig. Mia n fandt saa paa, at der :--var
Lo Sider pa,a et S;ty,k ke Tøj og sendte da de
gamle S;tykker til Skræcleren og fik e n Jakke
og Vest vendt for den samme Pris. som man
tidligere h'a,Vde givel for hele -sætteL M1e n
man klarede sig og haabed e paa bedr e Tider.
Nu • er den Tid kommen , hvor ogsaa dein
1
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er
ny,e Side af Klæderne
'
' opslidt, .:hvor alle
de gamle_ Sty1kker er anvendte.
Kort sagt: B_unden ef naaet.
Der e'r nu ingen anden Udvej ehd flere
Penge, mange Penge n�aa der til, saafrem,l
vi: 'ikke _ helt skal gaa til Grunde.
Delegeretmødet sluttede med at formulere ·
et Krav om en y,derligere midlertidig Løn'
forhøjelse af 12 pCt. af Gennemsnitslønnen
samt et S:uppl, ementstil læg af ·600 Kr.
Naa1, M!ødet nøjedes med dette· beskedne·
Krav, var det fordi det gælder om _·at ;faa
Kravene gennemført snart - meget snar, t.
I disse. Da:ge fornyes der mange Overens
kom·ster mellem Arbejdere og Arbefdsgivere
i private Virksomheder, Overenskomster, der
b�den betydelig mere end der bydesr naynlig
Lokomotivfyrbøderne.
Der et• sikkert mange ai os, d!:!r aldri. g har
overvejet, hvorledes vore Lønninger ser ud
t1dregnet ugevis. Vi vil detfor he1· præsen
tet-e vore �Cdlemmer for de forsikellig,e: L'øn•
satse� olni'egnet i Ugeløn, Aaret er regnet
til 52 Uger.
Lønnen fot Lokom'otivfy_rbødere � altsaa
720
Grundlønnen 25 pCt. 1 1'illæget,
Kr, i Dyrtid_stiliæg er paa Sats a) (Kjøben
havn) 47 Kr. 74 Øre, paa Sats b) 46 Kr. 30
Øre, pa,a Sats, c) 44 Kt. 86 Øre, paa Sats id)
42 Kr, 69 Øre pr. Uge. _ Der findes, saaledes
endnu Lønninger fol' Lokomotivfyi·bødere paa
42 Kr. 69 Øre.
42 Kr. 69 Øre for en Uges Arbejde af' en
M;askinarbejder Anno 1919, der har været saa
letsindig at lade sig ansætte sQm Lokonrnliv
fyrbøder, ladet sig ansætte til at arbejde Søg
nedage, Søndage eller H:elligdag1e, om Dagen
eller om Natten, alt for en Løn, Grundløn,
midlertidigt Løntillæg, Dyrtidstillæg af ialt
- 4 2 K r o n e r 6 9 Øre.
E'ller hvad mener man om, at en Lokomo
tivfyrbøder i Brande, I�andets dyreste By, er
lrnlder en Ugeløn af 44 Kr. 86 Øre.
Ugelønnen for .en Lokomotivfører er paa
Sats ab) 5 6 Kr o n e r, og paa Sats cd) 5 4
K r,o n e r, beregnet paa samme Miaade som
o venfoi: anført
Slutlønningerne er for Lok:Omotivfy,rbø
derne paa Srats a) 56 Kr. 39 Øre, paa Sats b)
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54 Kr. 95 Øre, paa Sats c) 53 Kr. 51 Øre Qg ·
paa Sats d) '51 Kr. 35 Øre.
Efter 12 A:'!r,s Forløb er den h ø j e s t e Løn,
der i Kjøbenhavn
der ydes en b:>komotivfyrhø.
!
56 Kr. 39 Øre pr. Uge - alt iberegnet.
pen højeste _ Løn for Lok�motivførere er
paa -Sats ab) 73 Kr: 70 Øre og paa Sats cd)
71 Kr. 54 Øre pr. Uge.
Der er sikkert ikke el M�nneske, der . vil
paastaa, at disse Lønninger er passende.
Efter de Krav, der stilledes paa Delegeriet
mødet til mi cl 1 e. r t id i g Reg1.1lering, vilde ·
1 a v e s t e L'øn for Lokomotivfyrbødere blive
paa s:a,ts a) 62 Kr. 53 Øre ,_ paa Sats b) 60
Kr. 95 Øre, paa Sats: c) 59 Kr. 37 Øre og paa
Sats d)- 57 Kr. pr. Uge.
Højeste L'øµ vil blive p�� S1ats a) 72 Kr. 02
Øre, paa Sal ts b) 70 Kr. 45 Øre, paa Sats c)
68 Kr. 861 Øre og paa Sa1 ts1 d) 66 Kr. 48 Øre
pr. Uge.
Som m'a n _ser, er det rimelige og billige Krav
og det mindste vi kan nøjes med. , Endda vil
man ikke faa fuld :Godtgørelse fo:r, Prisstig'•
ningen,
Kravet er nu· fremsendt til Myndighederne
og vi haaber paa, al det maa nyde hurtig
Fremtne.
M!ed Deleger,etmødets. ntanende Røst i frisk
Måncle lyder det ud til de dansik'e Lokomo•
tivmænd: ,,Væ1� beredt!" - ingen ved ret,
hvad Fl'emtiden bærer r sit S!kød.
De .Lokomotivmænd, som var Delegerede
og som nu forlængst er gaaet i Gang igen i
den daglige Tj'eneste, har vel alle· spredt over
L'andet det °Indtryk de modtog af "Delegeret- -
mødets faste Stemning, ar' ålle de Delegeliedes
.
bestemte Beslutning om at ,kr:æve gennemført
gode økonomiske Forhold 9g en rimelig og
fornuftig ordnet Tjeneste.
Vi forstod af Delegeretmødet, at Lokbmo�
tivmændenes Taalmodighed nu var spændt
til det yderste og at Tiden slider haardt paa
dens Streng, saa den staar i Fare for at briste.
Dette skulde jo me·get nødig ske, og vi ane
tager ogsaa, at den kommende Tid ·_, den
n ær m e s t e Tid - vil bringe den Lægedom,
som skal hindre mulige Udslag af den Stemning, der beherskede Deleger,etmødet.
-1
Ingen Tjenestemand ønsker at gaa til Yder-•.
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ligheder, det har alle Tider ligget Tjeneste
manden fjernt; men har først den Tanke
fæstnet Rod, at vi intet faar, at vi skal tryk
kes endnu dybere ned, saa langt ned som
ingen anden arbejdende M.edborger - fordi
vi er skikkelige -, -da er der kun een Ting
der kan hjælpe og det er, at· de lovgivende
og bevilligende Myndigheder lukker Øjnene
op og se. r, hvor det b:_:erer hen, og i Tide
bevilger de nødvendige 7\Hdler for al Tje
nestemændene kan bringe deres I-fjern paa
Fode igen og til, at de kan leve paa 1en lsaadan.
Maade, som de med Rette kan kræve.
"Vær beredt", lyder det, og del er manende
Ord, som ingen og· sor:n den kloge Lokomo
tivmand ikke sidder overhørig, men inuretler
sig efter. - Vi vil gerne sige til Lokomotiv
mændene: ,,Tænk_ paa Fremtiden og husk, at
den kan have alt i sit Føgle."
Vi ved, at den Spareskilling, som den forud
seende Lokomotivmand havde lagt til Side
for at imødegaa trange Tider i Hjemmet, for
længst er opbrugt, men vi ved ogsaa, at det
nu mere end nogensinde er nødvendig ·at have
en Reservebeholdning og at den maa skabes
- selv om man skal savne det nødvendigste.
Men er der noget Tjenestemændene i de
forløbne Aar har lært og lært til Gavns, da
e1� det at forsage. De kender intet til at del
tag:e i1 Storbyens rige Forlystelsesliv - og
Tiden er gylden for de Templer, hvor man
morer s!ig. Men Tjenestemanden k'ommer der
ikke - man lever ikke paa de Steder at hans
Penge. Han kommer
ikke paa Strøget, fordi
:
hans Tøj ikke egner sig til at præsenteres der.
Og 'det er Statens Tjenestemænd'! - Derfor ved vi de har lært den Kunst al
forsage, og vi ved, at de er sig Alvoren i den
komm
· ende
• Tid bevidst.
Vi haaber, at alt vil komme til at gaa paa
nonnal Maa1de og at Lovgivningsmagten for
staar, at Situationen er kritisk for Tjeneste
IlJ.andens Hjem, og Samfundet .m·aa vel lønne
sine Tjenere paa en saadan M�ade, at Hjem
menes St. a:ndard i nogen Grad k'an oprethol
d es. Vi haaber det bedste - men er belav,et
paa alt.
Men det er ingen Kunst mere for Tjenestemanden at forsage.·

.
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Appel til Retfærdighedsfølelsen
Vi staar overfor et økonomisk Sammen
brud. Vi ,e'r atter tvungne til af Omstændig
hederne at henvende os i Ærbødighed fq,r
Gud ved hvilken Gang med vor Henvendelse
Lil Regeringen om yderligere Hjælp: �fan har
Gang efte1 Gang beskaarel vore beskedne,
velbegrundede Krav. Resultatet heraf er
ikke udeblevet. En forarmel Tjenestemands
stand rører aller paa sig.
Vi spørger: Vil Regeri ngen alter slådfæste
en Lov, der vil virke som en Lap paa vor
opslidle Skjorte? Vi spørger ikke uden Grund.
Vi slod med vore Opsigelser i Haanden
som Indsats for vor økonomiske Eksistens.
Regeringen Repræsentanter vidste dette ·-
men manglede Retfærdighedfølelse.
Vi mindes første Afsnit af Krigsperioden
med sin enorme Tafik, paa visse Stationer
til Tider ganske overvældende, og hvor Per- •
sonalet paa eget Ansvar rnaal.te tilsidesætte
Regler og Bestemmelser for saa at 'sige ikke
at køre fast, det der da blev præsteret af le
gemligt og aandeligt Slid, af stærkt forceret
Merarbejde, af Overarbejde gav mange .ældre
og veltjente Tj enestemænd et Knæk, fordi•
den menneskelige Ydeevne blev overbelastet.
Men selve Arbejdet blev ved fælles Bestræ
belser udført og Togene kunde gennemfø.res
med en i Betragtning af Forholdene ringe
Forsinkelse.
Regeringens Mænd kunde med Rette have
sagt: ,,Det viste sig, vi havde en Stab af of
fervillige, dygtige, tjenstvillige Mænd. Resul
tatet af deres uundværlige Indsat� for Sam
fæ1�dselen har vi her i vor Pengekasse. Tje1_1estemændenes Arbejde ligger nu ude i Lan
dets forskellige Erhverv i Form af stor Vel
staQ.dsforø,gelse. ''
Hvad Løn høsrtede vi trods Dy,rlidens Tryk?
hv,or va� Retfærdighedsfølelsen? •
Trykket er atter til Stede, vore Tillidsmænd
føler, ser og hør, er det. - Husk, at vor Skjorte
ikke længei:e kan lappes! Det gælder vor
Eksistens!
Vi er ikke sti llet som den private Arbejder,
der i Strejken h'ar et Vaaben, naar hans øko
nomiske Eksistens trues. Vi maa ikke strejke.
Undertiden retfærdiggøres en Ting blot der
ved, at den samler Opmærksomheden om en
Uret. Det er det en Strejke gør.
Hvad opnaas der ved Uretfærdighed?
Mian opnaar at vække de laveste Instinkter
i Mennesket. Hvem kan bestride, at det løn:.
ner sig •at betale og behandle os godt, a.t lade
os leve under ordentlige F,orlrolcl?
•
Regeringen har ilvlagten til at løse dette
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Spørgsniaal '. Vil den løse Spørgsmaalet'! Vi
appellerer lil Retfærdighedsfølelsen.
Trykket er blevet for højt, Ventilerne blæ
se. s af, vi maa have fyldt op n��d Vand, del
Vand, som kan holde Trykket nede. Det nyt
ter ikke længere at forsøg• e paa al dæmpe
paa Fyret.
A. 'W ede
e. Slagelse.

by

Lønningskampen.
\.

/

Hoskilde Byraad ,havde paa s1in Dagsorden
den 20. M:arts en· Anmodning fra Roskilde
Kommunes Funktionærer og Arbejdsmænd
_om el yd,erligere. 25 pCt.s fast Till�g til Grundlønnen. Del taler til ,:E1�e for Roskilde Byraad
med Borgmesteren i Spidsen, at der med Akkla.mation blev vedtaget følgende: En kommunal Arbejdsmand faar i fast Grundlø1n
2400 Kr. plus 720 Kr. i l�yrtidstillæg, iall
:3120 Kr. - Min faste Grundløn er med 25
pCLs Tillæg ca. 1975 Kr., a.ltsaa 425 Kr. minArbejdsmands.
dr'e end den kommuna1e
.
M
. ine ærede Kolleger og Medansatte ! Da jeg
læste dette. var den første Tanke. der faldt
mig ind: J-1',:ad betyder Ordet IJroletar? Og
jeg gik hen og slog op i Hagerups Leksikon
og læsle: ,,,Proletarer kaldtes de romerske
Borgere, der iklæ h�vde Formpe nok til at
kunne optages i Skatteklasserne. Heraf Or··
del Proletar om dem; ,.µ·er iptel, ejer."
.Jeg forslaar herud at at med �Prol,elar'
menes den lavest lønnede Klasse af Samhn1<.lsborgerne, denl der intet har . lært og
inlet ejer qden deres· Hænder' Lil Jordens
Lunge Arbejde.
Jeg meddeler kun delle til behagelig eller
ubehagelig Overv,ejelse og Eftertå.nke. Naar
en K
. ommune er saa demokratisk at give .sine
Arbejdsmænd i Jast Grundløn 2400 Kr., lad
.os andre. saa se paa vor Grundløn. Vi . niaa
nok spørge: Hvem bliver Proletaren'? - O_g
det hedder jo: Proldarer, forener eder1 ;
l\faalte del. være_ mig tilladt derefter at give
· et lille Fingerpeg med' Henblik _paa d�n kommende Lønrevision. 0-er er indenfor enhver
Kategoris' Løns,kala en for lang Trappestig:e,
inden_ veclkomnienck Tjenestemand kommer
op paa en �.øhnjng,, der giver ham et antageligt U dk'omme. 1 Han ni.aa tær'e Snfalkost i altfor trange og lange Overgange. Det er en

uomstødelig Kendsgerning, al i de unge Aar
og M:anddomsaarene har alt, hvad dei· føler
Lix, en natur.Jig Trang til Sfræben opad', oru
jeg saa maa sige, mod Lyset. Det har. et
hvert Træ og enhver Plante, og de, der staar
i Skyggen, naar ikke den Udvikling, som de,
den staar frit i Siolen. Alt Liv er begræns.et
i Tiden. Om Vegetationen gmlder det som
om M;ennesker, ._at kun i nogle faa Aar har
den Fr,odighedens og Udviklingens' S::i,tt i sine
·Aarer. Dette er ,en· Livssandhed o« Ud.vi�
lingens Lov. Og1 med os er deit saaledes:
Penge giver A•dgang til L_ys og U dvik.ling. Mien
det er Penge Tjenesteni.anden mangler. i de
unge og kraftfulde Aar. I disse
' sit l-,ivs bedste
Aar: bliver han ligesom ,tæmmet med en lille
Løn. Gud ved af hvad Grund? M:aaske er
det for at han ikke skal sprælle for meget.
M:en det er ,e n ·gammel Fordom, som· vi skal
,
dreje Halsen om paa.
Det er jo først, naar Tæppet er ved at
gaa ned for sidste Akt,· at Tjenestemanden
naar en antageHg Løn, først .naar Livspul
sens engan,g saa heftig,e S1a:g er ved at sa_gtne.
Ha.anden bliver træt og Gangen langsom og
inden ret længe maa han trække sig tilbage
til Lænestolen for, i S;kuffels1ernes Drømme at
tænke paa det, han aildrig �aaede til) fordi
han ligesom Træet ener Planten stod i Skyg
gen og man;glede Sol i de kraftige Aar.
, I de unge Aar skal den ugifte tænke paa
at stifte eget Hj,em og: det koster Penge, navnlig i vore Dage, og Gæld er et daarligt Grund
lag at pygge Hjemmet paa. , En blodig Uret
har Staten begaaet mod de u,gifte i disse
snart fem Krigsaar. En ugift udfører det
samme Arbejde som den gifte,
• og han vil
blive som. hin" Familieforsørger og Borg:er
i Staten, som er hans Arbejdsgi1ver. Og. end
cla er ·Forholdene saadanne, at klog er den·
som siger: Jt,g skal ikke giftes, stifte G�ld
og gøre et M.ennes:ke foruden mig se1 lv og
eventuelle Bør· n ulykkelige. Og saa fo�tsæl
le!'. den unge sin vagabonderende Tilværelse'
med at flytte fra det ene Logi og Pensionat
ti1 det 'andet, og alle Steder bliver han truk
ket op og blanket af lige i,nd til Skjorten.
"
Saadan ser en vordende Æ.,gtemand af Tje
nestemandsstanden ud Anno 1919..· Vilde det
ikke være en retf�rdig Oprejsning, til dem,
I
der: er blevet gift i det sidste Aarstid eller
agter at gifte 'sig, om de fik udbetalt deres
Tilgodehavende, som ,er blevet fradraget dem
i deres Egensikab 'af ugift.e µnder Pyrtidskam
pagnen. Et Tusind Kroner er jo ogsaa Penge.
Jeg s:kail 'sJutte denne Artikel med at hen
stille til det ærede Tini.ands:-Udvalg,• at Top
pen bibeholdes, ;eventuelt forhøjes, men , at
nogle af de nederste Trin fjernes, saa Sprih
get bliver noget Jængeve til det første. Dette

,,
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viJ hæve Manden til Gavn-for Slalen og Sam
fundet.
N. Ha mme r.

lillægel for indeværende Aar trukket i Land,
s.aalecles at første Udbetaling falder inden-alt
for 1 længe.
J. A. J. J u u 1 to f_ L, S-lagelse.

En Opfordring!
Lad mig straks. sige, at jeg· er ugjfl, altsaa
hører jeg Lil 2. Klasses Arbejdere, i hverl
Tilfælde med Hensyn til Betalingen for mil
Arbejde. Det er disse mindre
- betalte Arbej
dere· jeg vil forsøge at slaa et Slag for, jeg
siger det stra:ks, fordi der saa maaske er nogle
ærede Læser�, som vil SJ)ringe denn� Arti
kel over paa Grund af S'næ,vernyn eller
manglende Interesse.
Det er jo desværrie saa
:
ledes,' at jo ,længere Tid der gaar paa den
Maade, vort if\rbejde nu , betales paa, hvor
Lønnen herfor betragtes som Alrnisse eller
rettere Forsør- gelse, hvor Lønnen betragtes
som Hjælp fra Srtaten for at undgaa, at vi
sulter ihjel, for at undgaa, at vi eventuelt
ved at mangle det mest paatrængende nød
vendige �kulde tæn
. ke paa at blive Bolsche
viker; jo længere Tid der gaar paa den
Maade, mener jeg at spore p1 stedse stigende
Tendens netop fra egne Kolleger,, som er saa
lykkelige at være gifte, til at være om. jeg
saa maa sige ligegyldig1e og sløve med Hensyn
til at fastholde Kravet om 1 i g e Løn for '
.
l i 'g e A r b e j cl e."
Den Miaade, som vi ugifte unde1· Krigs
perioden, og som -det lader til fremdeles skal
behandles· paa, er mildest talt· oprørende og
uretfærdig.
.
De Værdier i Form af Penge og de Vær
dier disse Penge i Fonn af Hjem, Hustru, og
Børn ville· repræsentere er j"o faktisk fra
ranet os ugifte til Fordel for - hvem?
De Penge vi" ,i:kke ha.r faaet kunde vi' maaske
med Nød O:gi Siavn have opspar.e t for, naar
der, var tilstrækkeligt, da at stifte et Hjem og
opfylde v,or Pligt s�m Meplem af et voksende
·Samfund; det er vi udelukket fra paa Grund
af ,det jeg, alt har siagt.
.
Til Slut dette, som skal være en· kraftig
Opfondring til vor Hovedbestyrelse til i Lig
hed med :andre Organisationer, f. Eks. Kø
benhiavrrs. Politiforening (læs 2. Afdelings· Mo ·
tivering), arbejd med alle . Kræfter for at vi
ugifte og Enkemænd,. som en lille. Paaskøn
nelse fo1; S1avn i den forløbne Pe1•:iode, J;aar
det samme Beløb i S:upplementstillæg for
indeværende Aar, som de øv'rig
' e Mledan
satte.
. i
. '
Jeg vil yderligere haabe, at vor Hovedbe
styrelse nu, i Kraft af Delegeretmøde' ts, enige
Beslutninger og Udtalelser, vil sætte al Energi ·
ind paa hurtigst muligt at faa �upplements/
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'Hvad nøler vi efter?
Sika! Dansk Lokomo.livmands F'rn:ening og
saa drive Nølepolitik'? Har vi ikke længe nok
Laalt Minister Brandes; .F'edle-thed?' n:egerin
gen har Gang paa Gang smidl M,iillioner ud
lit Bønderne og 'set paa, al Handelsstanden
har plukket os for den sidsle Øre, - hvor
længe s,kal vi væ•·e de eneste, der mæ,rker
Dyrtidens frygtelige Svøbe?· Skatten rannn'e1·
os til den sidste Øre, - al tænke sig, at eln
Tjenestemand med en lndtægl af 1800 KT.
,river
·lige
saa meget i Skat, som en Gaard- •
.
e
ejer med en Besætning paa
. el halvt hund1,ecle KTeaturer. Gør vi ikke Nar ad os selv,
naar vi finder os. i sligl? Lad os slutte ·Trop,
tage Kampen op og lad d em saa tage Pen
gene, hvor d
. ·e ·er at finde.
DeL. er' Tiden flU, at vi staar for at skulle
l>esætle· Sønderjylland med Personale, og de
Herrer mener den. ga,ar strygende, naar de
by;der os, fuld Godtgørelse. Meh jeg h'.a.aber,,
at Lokomotivmændene vil se paa det med
aabne Øjne. Det ser saa lovende ud, al man
kan tjen en Nødskiiqng i disse �anskelige
Tider·' men hv-or længe vil den Flothed
blive
.
ved, ina'n hm� ikke set det tidligere, naar·
det undenordnede Personale skulde nyde,. saa bliver det meget sjældent til dei�es For'

del.

.

Nej, mine Herrer, vi maa forlange Løn
ningslove1'i gennemført 'i indeværende Aar
med tilba;gevirkende -Krafl fra 1. Januar, og
(
saa ikke en Øre unct·er det vort De1eger
,eitmøde
h'ar bestemt Vi' maa. og _vil ikke finde os i
en saadan Lunkenhed, som det der by.des
paa fra den højtærede LønningskomJ
' 111ission.
Og vil de Herrer saa-ikke som vi. Naa, ja!
Da. gaar vi lige saa lystige rfra Maskinen, som
vi ' vilde gaa til den u,n<ier, go,de Leve, vilka!a;r.
Og det vil antagelig blive saaledes, selv om
K1a:us• Berntsen staar og vifter os om Ørene
med sit Spanskrør.
T
K. . ø r g e n s , n.
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Fuld Arbejdsydelse.

miske Forpligtelser, er Forholdel for Stør
stedelen saaledes, at de for Tiden stærkt tyn
gende hjell).lige økonomiske Sorger, som en
K,i1e slipper ind der, hvor Handle- og Døm
mekraften ikke maa svigte.
· Lokomotivmændenes Arbejdsindsats er ar
den Beskaffenhed, at_ der af hans svigtende
Omdømme kan afhænge Menneskeliv og male1ielle Værdier.
Hvilken økonomisk trykket Lokmnoli,·
mand kan sige sig fri .for under saadanne For
hold at have g.rebet sig selv i en saadan Sinds
situation for slraks derpaa al bide sig i Læ
ben for at anspæ11clc sig. - J Sandhed: Lo
komotivmanden paa Maskinen 'har Brug for
den fulde Arbejdskraft, den fulde Omdømme
, til en efter Forholdene passende Udnyttelse
af Kraften. Der tumles med Værdier, der
tumles med en Kraft, hvis S.ikkerhecl og Øko
nomi ligger i den fulde Arbejdskraft. Er man
!:yngel af økonomiske Sorger, vil der være
Brud paa Agtpaagivenheden: Trods fuld Ind
sats Mangel paa fuld Arbejdsydelse.
A. '\\T e d e b y e, Slagelse.

I Betragtning af, at Stats.banerne af sil
Personale fordrer fuld A.rbejdsy�else for der
igennem at sikre sig Nøjagtighed, Hurtighed,
Sikkerhed og Regelmæssighed og: Omsig.l for
Driften og �t dette er fuldt ud nødvendigt
k'an ikke beskides. M,en hvorledes staar det
Ul med den fulde Arbejdsydelse, som i Be
Lragtning af Arbejdets Art og Karakter altid
buride være til Stede? Den fulde Arbejds
ydelse er ikke mere, der er nemlig foregaaet
en Forandring paa dette Omraade.. hvis Aar
sag har Forbindelse med Pengenes synkende
'
Værdi. .
Det ligger i Menneskets Natur al ·a.rbejde.
Mian- søget det Arbejde ens Interesse og Lid
staar Ul Man kan stille større eller mindre
l�':ordringer til Livets Goder. l\1ran kan være
mere eller mindre driftig. oe· nødve11digsk
Livsfordringer maa- -ens Arbejde imidlertid
kunde give for at holde Interessen fangen.
Kan det ikke det, vil den driftige &øge andre
Arbejdsfelter; den mindre drifliges Interesse
vil slappes og kan for nogles Vedkommende
" .......... -.,-,---,,.,-�
have lnåflydels.e paa Bedømmelsen af sin
" ' ,J,' �
Arbejdsværdi, hvilket igen kan give An.led
Aspiranterne.
ning til da_arligt Arbe_jde.
En fastlønnet driftig Mand vil, naar hans
Bel.aling�·evnc formindskes ell er svigter, søge • L9komtiv.fyrbøderaspiranternc rører paa
at supplere sin Indtægl ved privat Arbttide sig, de føler dem ikke tilfredse med den Løn,
(Bierhverv}
der. bydes dem af Staten, og de er nu enige
'.\tange er de Erhvervsgrene Tjeneslemæn- om ,at kræve en betydelig Forhøjelse ar Uge
dene, tvungne a.f økonomiske Omstændigheder, maa gribe ind i , f. Eks. Handel, Agentur, lønnen.
Paa et Møde den 14. April har Aspiranterne
Arbejdsudførelse af forskellig Arl paa . egel
Værksled, Hjemm,earbejcle af forskellig Slags vedtagel al kræve samme Løn, som· o_ppeb.æres
for Fabriksvirksomheder. Det, der for man- af Maskinarbejdere i Remisen p·aa laveste,
ges Vedkommende før var Fusk, Syssel eller s t .
<-J? s
Hvilearbejde, har de al' Krigen medførte ForEndvidere har Aspiranterne vedtaget, at de
hold vist at være l ønnende ved al udføre
ikke
vil lade sig ansætte forinden Lokomotiv
og udnytte Arbejdet rationelt, f. Eks. Fodtøjsarbejde, Fiskeri, Jagt og Havearbejde, for fyrbøderlønnen er bleven betydelig forhøj'el
Havearbejdets Vedkommende Overgang til og sa�ledes, at der ikke bliver Tab forbunden
knlµvatorbeh'andlet Jorddyrkni1ng.
med Ansættelsen.
YI:en for at faa Udbytte· af dette, af BierDe har fremsendt Kravene gennem Dansk
hverv, maa der udføres et S,tykke Arbejde,
Smedeog 'Maskinarbeiderforbunds Afdeling
• stort eJler lille, mere eller mindre trættende
og som maa udføres i de Hvilepavser Tjene- 7, som: behandlede 'spørgsmaalet paa et Møde
sten Jevner. Den tilstrækkelige legemlig,e og M,andag d. 28, April.
aandelige Hvile vil saaledes i mange Tilfælde
Forhandlingen med 'Generaldirektoratet
blive mangelfuld, Fordringen paa fuld Arfandt Sted Tirsdag d. 29. April.
bejdsydelse vil altsaa i saadanne Tilfælde ikke
Da dette skrives, foreligger der intet, men
blive honoreret.
For de Tjenestemænds Vedkommende, som vi skal i et senere Nummer redegøre for den
udelukkende helliger sig sit �1Jemlige Arbejde ne Sags Forløb.
og sine hjemlige_ Pli gter og sæ.tter hele sin
ArbeJclskrnft ina herpaa og for den derigennem opnaaede Løn skal udrede sine økono-

.
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Kjøbenhavns Kommunes
Dyrtidstillæg.
Som. sædvanlig skal Kjøbenhavns Kom
mune vise Staten den Vej man maa ind paa,
idet Kommunen"paa et M.øde i Borgerrepræ
sentationen Torsdag den 24. _April forhøjede
sine Tjenestemænds Dyrtidstillæg, saaledes ;it
de nu oppebærer 100 Kr. om M:aaneden i Dyr
tidstillæg fra 1. April.
Finansborgme ter Jensen udtalte i sin Fo
relæggelsestale, at man ikk·e mente i Øj e
b I i I,{ k et at kunne gaa med til det ønskede
12 pCt.s Tillæg til Grundlønnen plus et høj
ere Dyrtids-tillæg.
- Man faar af disse Udtalelser Indtrykket
af, al man forudse
• r Muligheden af at maatfe
skride til en saadan Forh_pjelse som den
ønskede, men at den. eventuelt maa komme
senere.
Vi vil haabe, at den danske Rigsdag og Rege
ring ·vil strække sig noget videre end Kom
munen denne Ga1�g, naar vore Krav skal be
handles" ikke alene fordi det· er nødvendigt,
men ogsaa fordi Statens Tjenestemænd gennemgaaende er claarligere økonomisk ar
lagte og fordi vor Lønningsiov er ældre.
Staten plejer som Arbejdsgiv:er at indtage
'sidste Plads i Geleddet - som den daarligstc.
de høje Herrer Lovgivere b_urde for �n Gangs
Syld gøre en Kraftansti"ængelse �g placere
Staten, hvol· den bør være, som første Mand
i Rækken.
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Den pyudnævnte Generalsekretær, F .. Hos
kiær. yar tidltgere KoQtorchef i Generaldi
rektoratets 1. Ek�peditionskont:or.
Vi haaber, at den nye Led'er af General
(brektoratet vil vise vor, Organisation den·
samme Forstaaelse, som mødte os hos den
nu afgaaede Leder, til Gavn for Personaiet
og den Institution vi �iener.

Støt vor Organisation i Ord og Gerning.

25 Aars Jubilæum.

•

A. E. Rasmussen.

Generalsekretærskiftet.
Den 1. April forlod Generalsekretær . Fr.
V. Petersen Statsbanerne og udnævntes sam
liclig til Departementschef i Statsministeriet
og Statsraaidssekretær. Den ny Ordning af
Statsbanen1e er næ_ppe he.Jl fæstnet endnu
.og først. nu skulde vel nogle af de Sa_ger,
der har Interesse for Lok:omotivmændene have
væI"et bragt frem til Afgør�lse. Den nu af
gaaede Generalsekretær blev fornyli� ud
nævnt til Formand
for Ordrekommissionen,
;
som lige er kommen i Gang med sit '.Arbejde.

.

Den 8. Maj kan Lokomotivmester A. e. Rasmussen,
Langaa, fejre 25 Aarsdagen for sin Ansættelse ved
Statsbanerm;. Jubilaren har lært paa Statsbanernes
Værksteder, men tog nogen Tid efter at have udlært
til Kongo som Maskinassistent. R. blev genansat den
8. Maj 1894 paa Ar. Værksted og blev forfremmet til
Lokomotivformand i Struer den 1. April 1909.
Lokomotivmester Rasmussen er en god Overordnet,
der til enhver Tid tager Hensyn til Orgagisationens
•
Ønsker og Krav til ham t tjenstlige Sager.
Vi bringer Lokomotivmester R. vore bedste Ønsker
paa Mindedagen med Tak for godt Samarbejde.

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

110

Sammenbrudet af det russiske·
Jernbanevæs-en og Industri.
, Ved Otto Bendixen.

Han er den løsladte Slave . 'og· udu
elig til nogen som helst bevidst Varetagelse
af slne Interesser, blive_r han t�l blin ?- Del
ta,gei� for de Humbugsmagere, som smigrer
1
'
for, ham.
Derfor staar ogsaa hele Bevægelsen
i den vildeste Anarkis_ Tegn. ?egrebet om
Ret og Overholdelse af Kontrakter er blevet
Arbejderen fremmed under hans _Stands Ud. viklingsproces. Efterkrav me<l tilbag_evirken
de .Kraft, strækkende s�g, over et Aar tilbage,
ellen Lønbetalirig for Strejkelid gentager sig
stadig. Voldgiftskendelser, der ikke falder ud
efter. Ønske, ry;der intet M,ennes.ke sig om.
Og hvad falder, for den russiske Arbejder
ikke ind under.· Begrebel Arbejdsindstilling
(Sabastowka): Miord af Ingeniører, Værk
mestre, Fiorja:gningi eller Fængs;ling af flue
lidte Lede,re, Sabotage, Brandstiftelse, det
· hedde1� a,ltsammen Strejke. Vil Bedrif�en saa
ikke mere ,ga.a, da bliver Værkførerne osv.•
_ anholdt og med :Nl:a'gt tvunget til Medarbejde.
Hy,ppigt vælger Arl;)ejdss:tyrken sin egen
Driftsleder eller beslutter at.betra,gte Ingeniø-'
rerne som deres: Ansatte, og der bliver da
, anvendt Prygl og lignende "Belæ1inger" imod
dem fr.a de ny,e Herrers Side. ,Man 1n'aa gøre
sig disse Forhold, klar for at forstaa, hvilken
Opløsning, Ruslands Indusri er kommet i.
Af den opa,gjterede Arbejderklasse bliver hele
Folkeøkonomien unde.rgravel
og lagt øde.
:
Den "ikke' arbeJ'dende" Klasse, der pukkende
paa deres Ma,gt paalægger Almenheden vilkaarligt uhyre Byrder, men afslaar og for
purrer enhver alvorlig Præslation, lammer
Landets Produktion. Hvilken M:eningsløshed
de umættelige Krav indeholder, frem,gaar af
en ··overslagsberegning i "Nowoje Wremja"
' fra,27. Jurif, hvorefter den fulde Tilfretlsstil
Jeise af Arbejders t. andens Ønsker for hele Lan
<lets Industri vilde betyde en Lønsum paa
9½ Milliarder Rubl�r - mod en til' 15 Milli
arder anslaaet Nationalindtægt, altsaa 2/a.
Herv,ed' maa tages i Betr.agt�ng, at i et ud
præget Agerbrugsland som Rusland udgør Ar-

· bejderstanden kun ca. 5 pCt. af Befolkningen.
Overalt gør Bestræbelserne sig gældende al
I Wulgabien
oprette Arbejde'rmonopoler.
Zaritzy;n har et egenmægtigt Tvangslav af
3500 L'adea:rbejdere i Havnen og paa Banen,
Kvinder og halvvoksne Knøse indbefattet,
fastsat Daglønnen til 13 Rubler (ca. 25 Kr.)
med 8 Timers "Tilstedeværelse", hvorved der
i disse S Timer er indbefaltel en 3 Timers
Midd�gspavse, · og af hver· af de øvrige· Timer
er. 15 Minutter bestemt lii "at trække Vejret
og ,gaa i Luften i" (;,Nowoje Wremja" fra 15.
Juli); det udgør: altsaa ca. 25 Kr. for en vir
kelig Arbejdstid p:aa '3¾ Time eller ca. G, Kr.
i Timen mod en tidligere almindelig Dagløn
�.aa ca. 1,75-3,50 Kr.! Det er systematisk
Le' diggang og en ondsindet Lammelse af af
Industri. Hvilke Følger saadanne anmassen
de Overgreb maa have for Folkevelslanden
kan man udinaale. Den fordums Indkøbspris
paa Raajern, 40 Kopek, var i Maj stegel til
1,60 (det firdobbelte) Qg truede med at s¼,ulde
beregne; til det tidobbelte, 4 Rubler, naar
man vilde tilstaa F1olkene (,,Russkoje S.lo,wo'_'
fr� 26. Mjaj). For Jernerts, der i Fredsti?
produceredes for 9,75 Kopek, opviste i Marts
19J7 (Begyndelsen· af Revolutionen) en �ris af
15,5 Kopek: Nu maa det paa Grund af Gru
be!'nes Indrømmelser anslaas til 25,5 Kopek;'
men efter de nuværende Lønkrav til 42 Kopek
(officielle "Torgo.w6-Promyschlennaja Gase- ,
ta" fra 24. Juli). Endnu et Eksempel fra
Mpskwas Tekstilindustri. Efter det samme
Blad fra: : 10. Juli fik Væ,verne i, 1914 gen
nemsnitlier 0 91 Rubler pr. Dao:, 1917 1,75 Rubel. Fabrika
' nte:rne tilstaar nu 3,25 Rubel, dog
Vævern·e forlanger bestemt 5 I'lubler. Og
,,,RuskiJ·a WJ'edomosti" beretter allerede den
26. Maj fra Iwanowo 'Wosnessensk, at Fabri
kern� forgæves har tilbudt den firdobbelte
Fredsløn uden at ku
' nne bry,de Folkenes· Stiv
sind..
:::,

'

,,

t)

Resultat�t af disse politiske Kampe, som
føres over pa:a økonomiske F'orh'old, er for
uden Dyrtiden, . at de nødv·endigste Fornø
denheder utilfredsstilles. Ruslands rigeste
Skalte forbliver ti.hævede, og Arbejderne selv
bliver tilsidst brødløse. Allerede melder
Bladene om Arbejdsløshed. Ifølge ,,Russkoje
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S!ovo" fra 28. Juni h'avde Arbejdsminister lignende Strømninger som i Rusland finder
Skobeleff stillet Krigsf�ngernes Afskedigelse Efterligning:. Lønningerne stiger vældigt, i
i Udsigt, for at 'skaffe de ledige Arbejdere samm� Grad som Arbejdsydelsen synker; kun
Plads. Paa den M,aade truer altsaa Stilstan Tysklands F1orbillede kan' igen 1/ringe Østden I-ligets mægtigste Produktionskræfter. Og , rigs lndug,tri i Orden.
(Sluttet.)
saa "Djenj" fra 1. Juli· taler allerede om
denne b�gyndende "Dembbiliserin�" af In
dustrien. At dette ikke er Overdrivelse, frem·
gaar af Betragtningerne; over den sydrussiske
Hytte- og Højovnsindustri. 18 Værkw, der
opviser en Aktiekapital paa 195 M,illi<?ner
Rubler, havde med en samlet Omsætning af
75 Mill. Rubler allerede tilstaaet Arbejderne
Lønforhøjelser til et Beløb .af 64 Miill. Rub
ler, da yderligexe Krav blev rejste, som vilde
give en yderligere Borøgelse 1 af 240 M;ill. Rub
ler. om Aaret. Inden et Aar vilde saaledes, den
samlede Anlægskapital v:ære udleveret Arbej
derne og i bogistavelig _ F:orsta1_1d opspisl af
dem.
.
Det er ganske ,klart: Den politiske Uro.,
25 Aars Jubilæum.
der; næres af de økonomisk ganske uskolede
Masser, .undergraver ikke alene Induslrianlæ
gene, men truer med finapsielt at ødelægge
dem fuldstændig. Ruinen staar for Døren.
Det' er et Hovedeksempel paa, hvorledes1 ved
Letsindighed eller som her ved fuldstændig
Bortfald af bor&erlig Tugt og O�den, højt
udviklede og derfor meget følsomme Indu
strier vies til F:orfald. Økonomiske Fordrin
ge1, 1 er allerede, under det gamle Regimente
som ogsaa.andre Steder ofte nok blevet skub
bet frem til maskerede p'olitiske Hensigter.
Nu forbliver det ikke mere ved saadant Paa
skud. Den Gang bestod dog: alligevel el vist
logisk Baand mellem de forelagte Krav og
de indesluttede Hensigter. Nu stiller man
ganske' simpelt Fordringer, der økonomisk
e1� rent ud uopfyldelige og betyder den rus. siske Industris Ruin.
I. E. C. Nielsen.
Den tyske Industri har ikke været udsat
Lokomotivfører C. Nielsen, Nyborg fejrede den 1.
fo11 den S:lag: s. De faa Arbejdsjndstillinger
:
Maj 25 Aars<,iagen for sin Ansættelse som Lokomotiv
efter. bolschevikisk Mø
t nster var betydnings mand. Jubilaren er udgaaet fra Aarhus V.ærksted og
løse.
fik ved sin Ans�ttelse som Lokomotivfyrbøder Station
Østrig danner sa.avel med Hensyn til dets Fol i Assens. Ved forfremmelse til Lokomotivfører kom
N. til Nyborg og har siden gjort Tjeneste paa den
kestammers Sammensætning som deres Dan fy!1ske Hovedbane. Jubilaren er et godt og trofast
nels,e og Skatteevne i mange Retninger Over Medlem af sin Organisation. Vi benytter Anledningen
gangen til Rusland. Endnu har den besin til at bringe ham vor hjerteligste Lykønskning.
dige Del af �bejderstanden Overhaand, men

.
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Diplom fra Generaldirektoratet for 40 Aars Tjeneste
ved Statsbanerne af Hr. Sektionschef Hunde�up. som
hertil føjede sin Lykønskning og Tak for godt Sam
arbejde.

LokomotiYførerkitlerne.

H. D. /. Raarup.
Den l. Maj er det 25 Aar siden Lokomotivfører

H. D. ]. Raarup, Aarhus H., blev ansat som Lokomo

tivmand. Hans Raarup er godt kendt blandt Lokomo
tivmændene for sin varme Interesse og flereaarige Virk
somhed for vor Organisation, af hvis Hovedbestyrelse
han en Tid var Medlem. Jubilaren har forstaaet at
vinde alle sine Medansattes Agtelse. Vi øn11ker ham
hjertelig til Lykke paa festdagen, forenet med en Taj<
for godt Arbejde for vor Organisation. :c--

Lokomotivførerkredsen har gentagne Gan
ge rettet HenJ1endelse i Generaldirektoratet
paa Grund af den meget sendrægtige Leve
ring af Lokomotivførerkitlerne. Under 2t.
J:Q!!.�r d. A. s-endt� Kredsen Skrivelse ind
heriom.
Hei:paa er under 7. April indløbet følgende
Svar:
Under Henvisning til Foreningens Skri
velse af 24. Januar d. A., J. M: 543, vedrø
rende den ved Generald1rektoratets S'krivelse
af 6. September 1�17, J. �-, M. S. 7220, be
vilgede Udlevering af Kitler til Lokomotiv
førere skal man herved meddele, at den paa
gældende Udlevering er bleven forsinket som
Følge af Vanskelighederne ved at fremskaffe
de til Kitlernes Forfærdigelse fornødne Stof
fer, men at den kan ventes tilendebragt i den
nærmeste Fremtid.
A n d e r s e n A l s_t r u p._____
E. Lunn.
1

Lokomotivfører /. P. S. Bang, Vejle, kan ligeledes
fejre sit 25 Aars Jubilæum den I. Maj. - Sophus Bang
h ar,. som den stille og rolige Mand, han er, aldrig
deltaget i det egentlige foreningsarbejde, men han
har som den gode Kammerat altid staaet ved sine
Standsfællers Side i Kampen· for vore Livsvilkaar.
Jubilaren har ved sin stille, bramfrie færd vundet sig
mange Venner blandt sine Medansatte og vi ønsker
ham hjertelig til Lykke paa Mindedagen.

40 Aa,rs Jubilæum.
Lokomotivfører A. F. Jeppesen kan den !. Maj fejre
sit 40 aarige Jubilæum i Statsbanernes Tjeneste, idet
Hr. Jeppesen den 1. Maj 1879 ansattes som Maskin
arbejder ·i daværende sjællandske Jernbaners, Maskin
værksteder i København.Jubilaren ansattes som Lokomo
tivfyrbøder 1. Oktober 1884 og blev forfremmet til
Lokomotivfører 1. August 1887 og har siden 1892 kørt
paa Nord- Qg Kystbanen. J. er endnu en rask Mand,
der udfører sin Tjeneste paa Maskinen med aldrig
svigtende Paapasselighed, agtet af Kolleger og Med
ansatti;.
Der blev i Dagens Anledning overrakt Jubilaren et
I

.Man ofrer af det Lidet, man har.
Gang paa Gang ser: man, at Lokomotivmæn�
dene ofrer af det lidet de ,har for at lindre
Nø,den1 hvor denne er større end den, ,er hos
dem selv. Den so,anske Syge har bragt Sorg
o,g Nød i mange smaa Hj,,eIJ\i saaledes ogsaa
i det lille Hj�m efter vor Kolleg�, Lfb. l107)
A. V. Nilsson, Kbhvn. Gb. ,Det er tungt
for: en ung Hustru at miste sin Forsør�r i
saa ung en Alder, og ikke mindst, naar Hu
struen svagelig skal gaa Fremtiden i Møde
som Mioder til smaa 'Børn; uden Udsigt. til
at kunde holde Hjemmet sammen.
Mian har: derfor gennem Lister appelleret
til Lokomotivm,ændene om et lille Bidr�g til
Lindring af den første o_g største � ød og beder

•
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herigennem de Lokomotivmænd, som har
Rettelse til Adressefortegnelsen.
gjort sit til at Beløbet blev saa stort, modtage
min Tak. Vær forvisset om, at Beløbet korn
Roskilde Lfb. Afd. formands Navn og Adr. rettes
hvor det tiltrængtes og at det haT bragt Glæde til: C. A. Olsen, Villa "Ørsted", Skovbovængets Alle,
og Mod i det lille Hjem. En Tak til Lokomo og Kassererens Navn og Adr. rettes til: f. H, Pedersen,
tivmester Clausen for Velvilligheden med . Jernbanevej Nr. 2.
Vamdrup Lkf. Afd. Kasserers Navn og Adresse rettes til
Hensyn til Indkasseringen af Bidragene paa
C. M. Christensen, Oaninarksgade.
I{bhvn. Gb.
0 l u f Ca r 1 s e n.

Paa Listerne indkom ialt 12 3 6 Kr. saa
ledes fordelt: l!.okf. Kbhvn. · Gb. 327 Kr.,
Lokfrb. samme Sted 581 Kr., Lokfrb. i Aar
hus 177 Kr., Lokfrb. Kbhvn. Øbro 109 Kr.
og Lokfrb. Kbhvn. H. 42 Kr.

Rettelse·r.
følgende Trykfejl i Nr. 8 bedes rettet.
Det sidste Ord i Artiklen,: »Lokomotivets Udvikling
og Lokomotivpersonaiets Uddannelse" - Organisa
tionen skal være Administrationen.
Paa Side 101, 15. Linie f. o. rettes "N. L, Hansen"
til "M. F. Appel, Str."

Forbyttet Hat.
Ved D. L;l(·F.s Delegeretmøde i Teknologisk
Institut har jeg faaet en ny blaagraa Borsaline-Hat, forbY;tlet med en -lignende farvet. I.
Hatten staar: Jens Fusager, Viborg.. Ve'dk:ommende bedes henvende sig til undertegnede
C h r. M: dr g e ri, I

,,

=QC:,==<=>c,=<:>e<::>c,c:><:>o,c::,<>=o==c::,
..

L�kfyrb. Viborg.
L

Hjerteli,g Tak
'

Lokomotivførere, Kjbhvn. Ob., og Lokomotivfyrb.,
Kj,bhvn. Ob., H" Ø., og Aarhus, bedes modtage min
hjerteligste Tak for den store Pengegave, som er
bleven mig skænket efter · min Mand, Lokomotivfyr
bøder, A. V. Nilssons Qød.

Thyra Nilsson,
Kjøbenhavn.

Min bedste,J;ak tU-enn\ter" der-.v.-ar, : ed ·1 at gøre
min Jubilæumsdag saa festlig og højtidelig for mig.
NybQrg i April.

Th. .Vaaben.

Jeg beder alle dem, som sendte_ mig en Hilsen og
som bidrog til at gøre min Jubilæumsdag til en Høj
tidsdag for mig at modtage min hjerteligste Tak.
. . C. C. M. Andersen, Kh. Ob.

·I

Nedennævnte Lokomotivførere er efter Ansøg
ning fra den 1. April d. A. forflyttede saaledes:
J. R. Larsen, Viborg, til Kiøbenhavns Godsbane
gaa�d. C. 9. Jørgensen, Skanderborg, til Roskilde. N.
C. ttenriksen, Vamdrup, til Kjøbenhavns Godsbane
gaard. C. T. Bjørnsten, Kjøbenhavns -Godsbanegaard,
til lielsingør. C. Ankerstjerne, Struer, til Randers. A.
M. Kongstad, Thisted,, til Nyborg. S. M. Sørensen,
Glyngøre, til Viborg. S. 0. 'Larsen, Giedser, til Thi
sted. li. _C. Larsen, Giedser, til ttelsingør. L. An
der_sen, Struer, til_ Randers. P. M. Johansen, Gjedser,
til Korsør. J. s. Christens.en,-Brande, til Ssnder
borg. V. Hansen, Struer,-til Nyborg. A. Hansen,
Brande, til Fredericia. C. V. C. J. Petersen, Brande,
til Nyborg. J. K. H, Larsen, Kjøbenhavns Godsbane
gaard, til Roskilde. .H. C. Petersen, Kjøbenhavns
Godsbanegaard, til Roskilde. N, H. Jakobsen, Brande,
til Nyborg. R .. A. Pedersen, Vamdrup, til Nyborg.
A. · M. Jensen, Kjøbenhavns Godsbanegaard, til Ny-

\.
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borg. N. E. K. Johansen, Ojedser, til Korsør, og' H. Oodsbanegaard. _ A. L. V. Christensen, Kjøbenhavns
M. Pedersen, Thisted, til Fredericia:
Oodsbanegaard, i Korsør.. N . K. V. S. Nielsen, .Kolding (Rangerfører), i Fredericia. E. Olsen, Aarhm,
\
Nedennævnte LokomotivfyFbødere er fra den f. Ø., i Vamdrup. li.' J. Jensen, Korsør, i Korsø1'. R.
April d. A. forfremr:nede til Lokomotivførere, nemlig: Nielsen, Nyborg, i Nyborg. 0. M. Sørensen, Korsør,
A. 0. Larsen, Kjøbenhavns Oodsbanegaard i Kiø- i Korsør. M. 'lienr&sen, Kjøbenhavns Oodsbanebenhav'ns Oodsbanegaard. A. R. S. Borg, Kjøben- gaard, i Masnedsund. A. N. Andersen, Nyl]org, I
havns 0odsbanegaard, i Kjøbenhavns Oodsbanegaard. Nyborg. C. F. Andreasen, Kjøbenhavns OodsbaneJ. C. Tegner, Kjøbenhavns Oodsbanegaard, i Kjø- gaard, i Kors, ør. F. Nielsen, Kjøbenhavns. Oodsbanebenhavns Oodsbanegaard. J. M. Lydersen, Aarhus gaard, i Fredericia. 'R:- C. o.-Schultz, Kiøbenhavns
0., i Fredericia. li. P. F. Petersen, Roskilde, i Ros- Oodsbanegaard, (Helsingør. C. V. Christensen, Kjøkilde. S. 0. Mortensen, Masnedsunp, i Masnedsund. �enhavns Oodsbanegaard, i Masnedsund, P. Petersen, .,
F. W. Olsen, Nykjøbing, M. (Rangerfører), i Struer. Nyborg, i Nyborg. J� P. Nielsen, Kjøbenhavns GodsC. M. Johansen,' Kjøbenhavns Oodsbanega:ard, i Kiø- · banegaard, i Masnedsund. J. C. Jako�•sen, Odense
benhavns Oodsbanegaard. R. P. M. Mortensen, (Rangerfører), i Ass�ns. �- C. Knudsen, Kjøbenhavns
Odense (Rangerfører), i Fredericia. L. P. Jesper- Oodsbanegaard, i Masnedsund.: J_. C. Sørensen, Ny· sen, Aarhus_ li., i Thisted. A. Storm, Nyborg, i Ny borg, i Nyborg_ S. V. Andersen, Kjøbenhavns Gods
borg. E; C. J. Christensen, Kjøbenhavns Oodsb�ne- banegaard, i Masnedsund. K. R. J. Olsen, Kjøben
'
gaand, i Kjøbenhavns Oodsbanegaard. H. J. C. Mou- havns Oodsbanegaard, i tt-elsingør. M. L . Mørck,
' ritzen, Horsens (Rangerfører), i Fredericia. A.. C. Nyborg, i Nyborg. · P. S. Stoltzner, Kjøbenhavns
Wedebye, Slagelse, i Korsør. J. Jensen, Viborg,_ i qodsbanegaard, i Ojedser. 0 . Kallsen, Slage_l�e, i
H., i Fredericia. C.
T. P. 'Madsen, Aarhus
Ojedser. J. J. Jensen, Aarhus H., i Brande. O._ B. Korsør.
.
'
�
Olsen, Østerbro, i Østerbro. K..f'. Kristiansen, Kor _N. · Laursen, Hor� (Rangerfører), i Fredericia. S.
sør, i Korsør. li. A. E. Hansen, Næstved (Ranger Rasmussen, Aarhus H., i Fredericia'."" 0. H. Christen
fører), .i Korsør. T. Hansen (Skjern (Rangerfører), sen, Aarhus H., i Fredericia. A. Madsen, Fredericia,
i Fredericia. A. P. Slot, Fredericia, i Fredericia. R . C.
i Fredericia . C. 0. Frølich, Østerbro, i Østerbro.
V. Jepsen, Odense (Rangerfører), i Fredericia·. L. C. Vilmar, Ojedser, i Ojedser. li. L. P. Møller, SkanderChnistensen, Kjøbenhavns Oodsbanegaard, i Kjøben- . ·borg, i Fred�cia. v�F-. Jensen, Viborg, i Helsingør.
havns Oodsbanegaard. A. M . F. Bolt, Kjøbenhavns A. V. Kristensen, Slagelse, i Korsør. V. J. H. Olsen,
Oodsbanegaard, i Kjøbenhavns Oodsbanegaard. L. Aarhus li., i Fre'dericia, C. A. Nielsen, Helsingør, i HelChristensen, Aarhus li., i Brande. E. O. Dreyer, singør. C. M. Sørensen, Aarhus H ., i_ FrecJericia. ·tt. V.
Kolding (Rangerfører), i Roskilde. H. M. Wollen- ,J. ,Jielmert, Struer; i Fredericia. C. ?· Schmidt, Aal
·berg, Aarihus li., i Brande. C. Nielsen, Kjøbenhavns borg, i Fredericia. 0. T. J. C. V. E. Hanson, Ji'redericia,
Oodsbane�aard, i Kjøbenhavns Oodsbanegaard . tt. i Fredericia. · A. C. Pedersen, Aarhus H., i Ojeds·er.
P. ·C. Jensen, Fredericia, i Fredericia. F. L. Frede C. li. Nissen, Aarhus li., i Masnedsund. A. C. A.
riksen, Kjøbenhavns Oodsbanegaa- rd, i Kjøbenhavns Rønaa, Aarhus H., i Masneqsund. C. K. Chri, sten
.Oodsbanegaard. C. s. N. Sandberg, Esbjerg, i Bran sen, Struer, i Struer. . S. V. Christiansen, Vejle H.
de.· · A. E. Jensen, · Hillerød (Rangerførei-,), i Hel (Rangerfører),· i Ojedser. L Eri�sen, Helsingør, i
singør. V. Brøgger, Slagelse, i Korsør: K: K. 0. Konsør. .J. K. lHolm, Aarhus H ., i Glyngøre. B. �•
Johansen·, Kiøbenhavns Oodsbanegaard, i Østerbro. .J. Boldreel, Odense (Rangerfører), i Orehoved. J.
J. 0. E. Paulsen, Østerbro, i Helsingør. J. A. Jacob 0. Agershøj, Kjøbenhavns Oodsbanegaard, i Ojedser.
sen, Kjøbenhavns Oodsbanegaard, i Ro,skilde. J. A. C. M. S. Christensen, Korsør, i Korsør. li. Jørgen
Jerisen, Kjøbenhavns Oodsbanegaard, i Orehoved . A. sen, Struer, i St�uer. S. Hansen, Frederikshavn, i
R. Laursen, Kjøbenhavns Oodsba�egaard, i Roskilde. Ojedser:. H. V. Jørgensen, Roskilde, i Roskilde, H.
�- L. Laursen, Randers, i Vamdrup.; C. C. V. Eland, Jensen, Nybor-g, i Nyb,org. P: B. Kirk, Ringkjøbing,
Aarhus H., i Fredericia. N. N. Frandsen, Aalborg, i Ojedser. 0. 0. L. Christensen, Hjørring, i lijør
' e med Funktion som Depotforstander.
i Aalborg. J. C. H. Kok, Aarhus. H., .i Fredericia. ring vedblivend
.I. H. K. Deding, Aarhus H., i Helsingør. 0. P. An S. P. Rasmussen, Aarhus li:, i GJedser, og C. F. Ol
dersen, Kiøbenhavns Godsbanegaard, i Kløbenhavns sen, Helsingør (i liels1ngør indtil videre).

-
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ved Københavns. Ob fra 1. April 1919 i Stedet for
som først bestemt i Fredericia.

forfl yttelse efter Ansøgning under 22-4-19:
Lokf. H. M. K. Henriksen, Kbhavns Gb,, til fredericia.
fra J-5-19.
Lokf. A. C. E, Horn, Struer, til Viborg.
Lokfyrb. J. Knudsen, Glyngøre, til Københavns Gb.
N. M. Jensen, Holstebro, til Frederikshavn.
,,
J, C. Jensen, Strue.r, til Viborg.
,,
Ændret Stationering:
Nyudnævnt Lokomotivfører f. Nielsen er stationeret·
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AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS
AKVAY.D:.IER

Samlede Oarant!m�dler pr. 1. Januar 1919
1
ca. 95· Mtlltoner Kroner
Samlet Forsikringsbestand pr, 1. Jan.;919
1
_ · ca., 350 Millioner Kroner. •

INøPPebPGS Vinim.po:r.t Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELSEN

Tlf. Taga 1300

Stort lager af lste Klasses Vine & Spirituosa. -" - Billigste 'Priser.

C.

Vinhandel ,
1). f. 0nders
- .

1stedgade 55·
Tetf. V. 7201.

Bedste og billigste Indkøbssted paa Vesterbro for
Vine og Spirituosa.
=== =--=-;
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,
SKRAA, CIGARER
OG VINE --OG TOBA� - - ,;. ._
købes billigst i
Cigarforretningen, !"stedgade 18,

Emanuel . Møller & Co., Vinhandlere,

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).

Kvaliteten gør Udslaget.

.

Telefoner 4518-2897

Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil il'Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. 'som Grund for dette
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsæfning
Kranse

Buketter

Blomsterdekoration'lr

Blomsterforretningen "Bellis",

Foreninger 10 pCt.

St. Kongensgage 90 ::

Ved Mal'tln Orlebel,

Telefon: Palæ 590 y.

N.
P. Pedersen, Fiskehuset Ki ngo.
Kleinsmedie og Maskinværksted,

HEIMDALSGADE 13.
Reparationer- af saavel Kraft- som
Arbejdsmaskiner udføres. Resetve
_dele til Kakkelovne.
Alt solidt, hurtigt og billigt,

-Frederiksberg Lejebibliothek. ·

, Vest.erbrogade 107 ..
flnbefaler sig med alle
flarstiders fiskesorter.,

E: Hansen

Bog-, {\'1.usik- &. papirhandel. Bøger

H. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 113. Tlf. 2892.
- (Hjørnet af Alhambrav�j.)

Papir ® Musik
® Galanter i ®
_Blaagaa:rdsgade 27.

Annonce-Ekspeditiøner:
For Kjøb�nhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgaåe
Telefon Vester 4011,

®

22 2,

for Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausens�. 14, Odense.
Telefon 2288.

Damehatte

Al.tid Nyheder
' Altid billigst - -

A/S Zillm.e:r,

;·1� for�ru�- �-��iRJ�ni �-·1

Istedgade 126.
Bemæ'rk ! Gamle Hatte ompresses billigt

: 15, Absalonsgade 15, :
: bør være Deres
: Leverandør 1
:
: Forretningen grundlagt 1879.
,

FODTØJ:

······�······················· ······
r.�,�$G$$C$$Nl®
Et hygiejnisk, fuldkomment og
billigt

Varmeanlæg · for Villaer
K,, Thomsens
Friskluft-Centralvarme

installeres i enhver, ogsaa ældre
'Villaer

•Varmt Vand til Køkken og
Bad,

(J;lhnrende anbefalet,
Forlang Prospekt.

Projekt og Tilbud udarbejdes gratis.

K. Thomsen & Co.
Vestervoldgade 4'
København B.
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Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrcigade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v,
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

I I
D
A
DAMER

U_I

Lad Deres
amle
V i ng
t e rh a t om
presse, den bli
ver som ny.
Nye Velour-,
Filt- og
Fløjetshatte
til Fabrlksprls.

NØRREBROG. 169

Høje ste La an
paa Klasse-- og Koloniallodder.
Gevinster udbetales billigst.

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

�oniplet lager
af
Briller
og
Pincenez
.
Edvard Møller
Brillehuset - Vesterbrogade 36.

Husk

Victualie &· Paalægs
f orretningen

Ha d ePs l evg a de 30
1. Kl. Varer .. Billige Priser.

V. H.Jessen, 'Bageri & Conditdri

l>o<J
�
l{_}'

Niels Juelsgade 6

1

•

Telefon 3581,
►

•

◄

Modtager
- alt til Bortsalg ved Auktion.

Bageriet Hj. af Jagtvej

og Borups Alle, anbefaler sig med
1. Klasses Varer
til Jernbanefunktionærerne.
Ærbødigst Georg Johansen.

A/S LOUIS LILLIEQUIST

GARVERI 8< LÆDER-UDSALG
187, NØRREBROOADE 187.

24. Dvbbølsgade 24 - Telefon 9058 • 3442
anbefaler sig til ct'Hrr. Lokomotivmænd med lste Kl.s Varer.
Bestillinger paa større og mindre Kager til Sel0 kaber modtages.

('\\}/)
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KØBENHAVN L.

TELF. -TAOA 444.

Alle bør besøge

Blomster -· Kranse

Blomster- og Urtefrø - Friske Varer - Rimelige Priser
Vester ·ælledvej 67, Joh!-. E. BecKer
vis a vis "Ny Ravnsborg".
Telf Vester 7365

Den danske B·ondestands Sygekasse

København B. Be.rnstorffsgade 25
Telf. Byen 576,
optager .i Hjælpekasseafdelingen alle Lokomotivfunktionærer. uanset hvor de er
bosiddende i Danmark. Lavt Kontingent. Gratis Ulykkesforsikring. Sygekassen
tæller blandt sine Medlemmer flere Hundrede Lokomotivfunktionærer Landet over
Paa Steder,
hvor Sygekassen ikke er repræsenteret, kan antages en dygtig ·
•
UdbetaJt Hjælp ca. a Mlll. Kr.
,
Repræsentant.
Formue Kr. 58000,00

Kjole- og Bluselageret
Istedgade 67 t. t. h.
Kjoler, Bluser, Bø:rnekjoler Uld,
Silke, Flonell:er.
Bestillinger modtages
Smaa Priser.

DE FORENEDE

DAMPSENNEPSFABRIKKER A/s
KØBENHAVN K.

SENNEP
EDDIKE

-SOYA

VARE HUS ,,S C HU LTZ'',

KULØR

I'
n
I
Herm. li. rE BfHD 'u 088

��i:f���.�;::

ALT I MANUFAKTUR TIL BILLIGSTE PRISER.
,SPECIALITET: Maskintøj, Skjorter, Underbeklædning, Drengetøj, Linned, Forklæder; Sengeudstyr.
Statsbanefunktionærer 5 pCt. R abat.
Gevinstsedler modtages.

.
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Kgl. Hof Pianofabrik

Lev. til det spanske Hol.

PIANOER - - FLYGLE·R

ta

I

ll

Breda�d� ii S� K;beb�b ;;; ��'.a!:::!��=:�:·��

Julias· Rasmussen, Cafe
~

EAektrisk .Lys og Kraft
Telefon-Ringeledning•"'.• Elektriske Artikler

•

Eng_h���t!:;�,-a-d�-12:

billigst P.

P�u!.t!n�r�EN,

N, FRIHAVNSGADE 17,

