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PAA BESØG HOS VORE SYDLIGE VENNER

16. November 1921.

da der stadig fremkom Bønner om yderli
gere Hjælp fra Sammens,lutningen i Østrig
- ved Selvsyn at erfare, dels hvorledes
Allerede i 13egrndelsen af 1920, da Forholdene var dernede, dels hvorledes
Indsamlingen til de østrigslte Lokomotiv- · man havde ·anvendt ·de t\lstillede Beløb.
mænd startedes, knyttede vor OrganisaHovedbestyrelsen besluttede da at sen
tion en Forbindelse �med Broderorganisa- de en: Repræsentation, hvoriblandt Unde1·
tionen i Østrig. Meget snart derefter kom tegnede, m: Wien for nærmere at under
en lignende Forbiµdelse i Stand med det søge Eorho1dene og muligt drøfte, hvOl'
tyske Rigsforbund · af Lokomotivførere. led� �t pærmere _Samarbejde kunde eta
Ved vort Delegeretmøde i Aar havde -vi da bler:es. Samtidig skulde vi aflægge Besøg
· re Gæ- i Berlin for med vore tyske Kammerate1·
ogsaa den Glæde og Ære blandt vo
ster at se det tyske Rigsfo'rbunds æstfo1·- _nærmere at drøfte et Forslag om Samar
rnand Hr: Scharfschwerdt, ligesom hjerte- bejde, som det tyske Rigsforbund i Maj
lige krivelser og Telegrammer gav Ud- Maaned havde tilstillet vor Organisation.
'tryk for vore østrigske Kollegers Følelser
Efter ·at de nødvendige Pasvisurn va.1·
f01· vor Organisations Fremgang og Ar- erhvervet � d.e blev af de respektive Ge
bejde. 1 Artikler i det tyske og det østrig.- neralkonsulateI' givet med stor Imøde
ske Fagblad blev danske Lokomotiv- kommenhed og Hurtighed - fandt Afrej
mænds Organisationer omtalt paa meget sen Sted den 15.. Oktober . Vi havde fm·
ærefuld Maade, og vi modtog- indtræn- inden �rnder'i·e�tet Berl_i n og "\V-ien oni vor,
·
gende Anmodninger om at sencle Repræ- · .Ankomst:..
-.-. ...
.�
sentanter til Berlin og Wien, for at man
Lad det stra:-ks hlive agt, at rruren
kunde faa Lejlighed til at hilse paa os.
_ blev µge aa l�rerig og interessant som
J vor Hovedbestyrelse var man paa det fornøjelig. Allerei;le ·ved vor Ankomst til
Rene, med, at et Besøg i Wien vilde være Warnemiinde mødte vi det første Bevis
i høj Gr�d ønskeligt og nyttigt. .J\cl.skillige paa den 'hjerteligste Venlighed, som vi
·
Rej'se gennem Tyskland
Tu inder af danske Kroner havde vor Or- overalt paa vor
ganisation i Løbet af det sid te Aar. endt og Østrig var Genstai1d for. En Deputa
til Lokomotivmændenes Kontor i Wien, og tion bestaaende af 4 uniformerede Loko
det havde derfor en Betydning - navnlig motivførere med en høj og kraftig kik• I
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kelse, Lokomotivfører P. Olms som Ord
Derfor er Lokomotivpersonalet fremfor alle
andre berettiget til at se ud over sit ege.t Lands
fører bød os i det
tyske
Rigs.forbunds·
•
Navn velkommen paa tysk Grund og sti-l Grænser og indgaa Venskabs.forbindelser med
Broderorganisationerne i andre Lande. I Be
lede sig og sine Kolleger til vor Disposi vfatheden herom har begge vore Organisationer
tion. Hans hjertevarme Ord glædede os og deres Repræsentanter straks og uden mange.
meget. Han og hans tre Kolleger ledsage Ord fundet og fors- taaet :hverandre i gensidig
kollegial Tillid.
de os halvvtljs til Berlin.
Gid da dette Baand af bjertelig og oprigtig
Da Toget gled ind paa Stettiner Bane
F-0rstaaelse og Viljen tål faglig 'Solidaritet ;melgaard i Berlin, stod Rigsforbundets For lem Dansk Lokomotivmands Forening og For
retningsudvailg in pleno og modtog os. - bundet af tyske Lokomotivførere maa blive fa
Formanden, Hr. Sperlbaum, præsenterede stere og fastere. Det er det Ønske, med hvilket
de tyske Herrer for os. Vi præsenterede vi herved ønsker at byde Dem velkommen sorn
os selv, og efter at de Damer, dtlr ledsa Gæster i vort Fædreland og sorn vore Venner.
Bestyrelsen
gede os, havde faaet nogle pragtfulde
for Forbundet ai Tyske Lokomotivførere.
Blomsterbuketter overrakt, gav Hr. Sperl
H. Sperlbaum, I Vorsitzend'er.
ibaum mig følgende paa Dansk amfattet
0. Scharfschwordt, II Vorsi-tzender.
Velkomsthilsen:
I Biler gik det derefter til vore Hotel
ler.
Vi gjorde os lidt i Stand - efter en
Ærede Kolleger i Dansk Lokoniotivmamds
Forening.
Rejse tlr det jo tiltrængt -, og vi samledes
'Med stor Ti.!rf.red:shed og i særlig Glæde ræk saa med de tyske Herrer til et lille Aftens
ker vi Dem ved Deres Ankomst til Berlin Haan
maaltid.
den.
Søndagen den 10. bltlv vi i Berlin for at
De er kommen efter vor Indbydelse fra For
træffe nærmere Aftale om de Forhand
aaret for at besvare vor Næstformands Besøg,
for at lære vore ,Forhold og vort fagmæssige linger, der ved vor Tilbagtl'komst fra Wien
Arbejde at kende og derigennem paany besegle skulde paabegyndes. !øvrigt brugte vi
det venskabelige Forhold, der hersker mellem
Dagen til at bese forskellige Seværdig
clansk og tysk Lokomotivpersonale.
heder. Berlin rummer j-o nogle Stykker
Den Modtagelse, vor :Kollega Scharfschwordt
for seks Maanede, r siden fandt i Deres Kreds i af dem, bl. a. blev den preussiske Land
Anledning af Delegeretmødet i Teknologisk In dag forevist os af Repræsentanten for
stitut i Københav.n, og det forudgaaende i man Breslau, Landdagsmand Lokomotivfører
ge Maaneder varende kollegiale og uforstyr Neumann. Om Aftenen var vi Forbundets
rede Samarbej-de_ mellem· danske og tyske Lo
komotivførere paa Maskinerne mellem Paade Gæster i det berømte Winteirgarten.
Mandag Morgen gik Turen sydpau,
borg og VaJIDdrup bevtiste os paany, at der er
noget særligt ved .en Lokomoti\'førers Virksom . mod Mtinchen. Blandt de forskellige Op
hed,. hvor det end er paa Jorden. De samme levelser, denne Jernbanerejse bød paa, var
Faser, de samme Fagvanskeli-gheder og de sam følgende, der gav os Lejlighed til .at kon
me Vanskeligheder fra Vinds og Vejrs Side
rammer Lokomotivfø.reren paa Danmarks og statere, at de tyske Eksprestog_ ogsaa kan
Tysklands Skinneveje lige saa haa.rdt som alle blive stillet overfor de selv samme Vanandre Steder paa J-orden. Derfor er det ganske . skeligheder, som vi her hjemme underti
selvfølgeligt, at vi Lokoonotivførere, hvor som
den kender og føler. Et Stykke inde i
.helst vi mødes, ser ruinanden i Øjet med en
Bayern holdt vi pludselig ved en Station,
stærkere Følelse af ge.nsid:i,g Agtelse og Venskab
end det elJer-s er almindeligt meHem Kolleger af hvor vi efter Køreplanen· ikke skulde
holde, og da Opholdet trak ud, blev vi
11:ndre Fag.
Med Uret i Haanden, med den ubændige,
efterhaanden interesseret i at faa Aarsa,-·
men os lydige Kraf i vore Maskiner, kæmper gen at vide. Og med Følelser, der baade
vi mod de samme Natu-rmagter og har næsten
rummer en vis Deltagelse og foranledige
overalt den samme Mangel paa F'orstaaelse fra
Menneskenes Side og de samme Bekymninger at gede spøgefulde Bemærkninger, erfarede
vi, at vi var kørt i Staa paa Grund af
lide under.
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bampinangel. - »Det er de forbandede
preussiske Maskiner, vi 1iu rnaa køre
med!« hørte vi Lokbmotivføreren sig� til
Stationsforstanderen. (Efter Revolutionen
er cl forskellige Forbundsstaters Forvalt
og der er
uing underlagt et Centralstyre,
•
ikke mere noget, der hedder ,de bayersk
Jernbaner<, det er overalt de �tyske Rigs
baner«; deraf kommer det, at preussiske
Lo1rnmotivet køter i Bayetn og omvendt
b�yerske Lokomotiver i Preu sen. Om det
ene Lands Lokomotiver iøvrigt et bedre
e11d det andets faar iøvrigt staa hen, det er
:io heller ikke det, ·c1et kominer ai1 paa.
Lokalpatriotismen tænker ikke sagligt.
Efter et Ophold paa ca. 20 Minutter gik
det i alt Fald videre, og omsider korn vi til
MUnchen.
Den Modtagelse, .vi fik i Mliuchen, var
o,·erordentlig hjertelig. Det tyske Rigs
forbunds Ledelse i Berlin havde under- .
rettet Bayrerne om vor Ankomst, og e11
Deputati011 • af Lokomotivførere, der med
bragte Blomster til Damerne, bød o· vel
•
Smukt og
kommen i Bayerns H Ovedstad.
tilfuldt!
Vort Ophold i Miinoheu va1·ede en
Dags Tid, og paa alle Maadrr søgt\ l nia1i
at gore vort Ophold lnter sant og for
nøjeligt. Bayrerne er tned Rette glade for
og toltc af deres By. I Mi.hichen vil en
hver Dansk hm·tig føle ig tilpa . Vl var
om \ ftenen de bayerske Lokomotivmænds
Uæ,, ter ved en fesWg ;-I'ea.terforestilllng.
Efter en kort Nattesøv11 forlod vi Miin•
chen med et tidligt Morgentog. TroLls den
foregaaendc Dag· , trabadscr og trods
kort atfo øvu stillede her i den graa
Morg t ' n vore elsk\'ærdige V ærter for at
sige os Farvel. Særlig vil jeg sende en
venlig 'ranke til en ung, indtagende Dame;
Fru Gross. Denne Dame, on ung bayersk
Lokomotivmands Hu tru - hende Malld
studerer for Tiden Nationaløkonoini i
Berlin, endt dertil af sine Kolleger, sin
Organisation - var os danske Lokomo
tivmæud og vore Damer den mest omhyg
gelige og· opmærksomme Værtinde, man
kan tænke sig; lige til sidste Minut var
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lum ivrig for paa enhver faade at gøre
os Rejsen saa bekve msom mulig. Med et
ægte, hjertevarmt »paa Gensyn« bød vore
Værter os Farvel, da vi dampede mod
Salzqurg, hvor den første Forhall'dling
med østrigske Revræs_entante rventede o
Rich. Lillie.

TJENESTEMANDSLOVEN

'rorsdag den 8. November fremsatt�
Statsinini teren følgende Forslag til Lov
om Tillæg til og Æ11dring i Lov · · 1·, 489
af 12. epternb ·r 1919 oin Statens Tjenetemænci.
§ 1.
12 'tk. 2. Ordene »Forskelleu mel
lem sin g n Stillings og den højere ' til
'
lings Grundløn« rettes til »Forskellen
mellem den ham i han egen Stilling til
lagte Grundløn med Alder tillæg og det
Beløb, J1an i Gntndløn og Alderstillæg
vilde ovpebære ved en Udnævnelse i dei,
højere Stilling,-i: og i Stykkets Slutning til
føjes: »Ferie og ygdom indenfor Funk
tionstiden medregnes ikke ved Godtgørel
sen Beregning«.
§ 12 Stk. 4. »eller særlige Godtgøn':'lser,
�a.asoh1 Natpenge 1 Overarbeidspenge o·. I.«
ttdgaar.
•' oln uyt Stk. 6 indsættes:
»Stk. 6, Vederlag efter Hæn',Preurle
Paragraf v.U kun kunne· ydes, hvor der
foreliggrr l•'unktiou i en normeret , tilling,
dog at <ler af vedkotnmencle Minister, efter
at Sagen har været forelagt Lømiings
raadct til 1 dtalelse, vil kunne fa tsættes
l udtagelser herfra for tillinger udenfor
.\ dminist,·ationskontorer«.
l Slutningen af , tk. 5 tilføi s "'· jfr.
Kapitlern l' 4. 5 og 6.«

s

§ 2.
l § l3 .. 'nclrP Ornrskriften ti I »011;
F,rie, OrlCl\' og '_vgdom«, og som nyt �tk.
5 tilføjes:
»Stk. 5. Ved et af Finansmini term1
efter dtalelse af Lønning raadet udstedt
Reglement vil der kunne fast ættes Rerr
ler, hvorefter der under langvarig og gen
tagen ygemelding indtræder en Begræn ning af Lønningen samt gives Vejledning i
Henseende til det Tidspunkt, da f kecli-
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gelse at en sygemeldt 'l'jenesternartd bør modsat Fald ydes_ der ham som Tillæg til
finde Sted.«
-de nedsatte Dagpenge de for Tjenesterej
ser sædvanlige Timepenge, dog saaledes at
§ 3.
I § 33 Stk. 1. rettes »4 pGt. p. a.c« til »2 han i alt for hvert paabegyndt Rejsedøgn
halva;arlig, beregnet af det- ved Ud- . i det højeste oppebærer fulde Dagpenge
gangeii af hvert Aars Juni og -Decetnbe1· med eller uden N;ttti.Jlæg ! Tjenestemænd,
hvis Hqvedvirksomh�d foregaar paa Rej"
Maaned resterende
Beløb,«
•
se �oin inspektionshavende e. 1., oppebærer
&'S 4: , �der Udstationenring for hele Perioden
.
.
- . . ' ' ''·
Dagpenge :tned Tillæg for Rejsedagg
. J § 1'9 Stk. 1. µdga:a;r Ordene »-SpoftH�r; ful1e
Gebyrer, Procenter, Skriverpenge dg l_ig af 1/a af Timepe�genes, _hehhdlds-vis .Dag
nende uvisse Indtægter, Godtgørelse for pengenes Beløb. Ved Siden af Time� og
Ekstra- eller Nattjeneste, Vederlag for Dagpenge ved Udstationering kan oppe0
Overtidsarbejde«, og Ordene »Honorarer bæres Natpenge for Tjeneste forrettet i
een Gang for alle« rettes til »Vederlag Nattimer, jfr. §§ 1296 og 1305.
Stk. 6. Time- og Dagpengenes Størrelengan
, g for alle«.
s e for de forskellige Stillinger og eventu
elt nærmere Regler for Beregningen fast
§ 5.
· I § 1132 tilføjes •efter » Medlem'mer«: sættes ved Bevilling paa • Finansloveu,
»samt til Godtgørelse for Befordringsud Godtgørelsen skal fastsættes saaledes, at
den ikke overstiger de Merudgifter, som
gifter paa Rejse4:.
Fraværelse fra Tjel).stestedet maa forud
sættes nødvendigt at paaføre Tjenesteman
§·6..
den.
§ 1289 affattes saaledes:
Stk. 7. I ganske særlige Tilfælde, hvor
Stk. 1. Under Tjenesterejser eller Ud
Tjenesten
er af den Beskaffenhed, at det
stationering, der bevirker, at Tjenesteman
lien maa fjerne sig mere end 4 km fra vil virke uhensigtsmæssigt at ydeTime- og
1'jenestestedet, ydes Time- og Dagpenge, Dagpenge efter foranstaaende Regler, kan
hvilke Ydelser suppleres ·med et særligt disse Ydelser erstattes af en aarlig Godt
gørelse i Lighed med den i § 1304 hjemNattillæg.
Stk. 2. Dagpenge beregnes for hvert · 1ede.
Døgn (24 Timer), som den_ paagæ!'dendes
§ 7.
Fraværelse varer. For overskydende Dele
af Døgn eller for Fraværelse, ·der ikke va
I § 1290 -Stk. 1. tilføjes:
rer _24 Timer, iberegnes Timepenge pr. paa
»Saafremt Flytningen - overdrages en
begyndt Time,. dog ikke udover Dagpenge egentlig Flytteforretning, kan der af den
for et Døgn.
herfor · ydede Betaling alene godtgøres .
Stk. 3. Nattillæg ydes·]mn, for saa vidt Tjenestemændene ¼ af de til Leje og Be
der i vedkommende Døgn - eller den Del fordring af Omnibus medgaaede Beløb.«
af et Døgn, hvorfor Time- eller Dagpenge
Stk. 2. Ordene »dog højst ¼ af den for
beregnes - maa overnattes (d. v. s. til Tjenesterejser fastsatte Godtgørelse« æn
bringe mindst 4 Timer af Tidsrummet dres til »dog højst« ¼ af Dagpengene for
Udstationering for vedkommende Lønmellem Kl. 10 Aften og Kl. 6 Morgen)
·
uden for Vedkommendes Tjenestested, uingsklasse.«
uden at der af Styrelsen stilles Soverum til
.Stk. 3. Der tilføje:,;: »dog at førstnævn
Raadighed for den paagælde:nde· Tjeneste te Del af Godtgørelsen ikke ydes ugifte
mand.
Tjenestemænd under 25 Aar.«
Stk. 5. og 6. i § 1290 ændres til hen
Stk.· 4. Under Udstationering finder
der Nedsættelse af Dag1>engene Sted efter holdsvis 6. og 7., og som nyt Stk. 5 ind
nærmere paa Finansloven fastsatte Reg- s ættes:
. ler. Ve9- Udstationering kan der ikke be
»Stk. 5. Flyttegodtgørelse vil ikke kunregnes Godtgørelse som for Tjenesterejse 11e tilstaas, hvis der er forløbet mindre end
for den Tid, der medgaar tH ,at komme 5 Aar siden den sidste med Flyttegodtgø
til og fra Udstationeringsstedet, da denne relse forbundne Forflyttelse; herved bort
ses dog fra uansøgt Forflyttelse, der ikke
Tid henregnes under Udstationeringen.
Stk. 5. Naar en Tjenestemand under sker samtidig med ,vedkommendes Fo.r
Udstationering foretager Tjenesterejser, fremmelse, hvorhos der altid ydes Godtgø
kan han, saafremt fulde Dagpenge oppe relse i Tilfælde af uansøgt Forflyttelse og
bæres, intet yderligere oppebære herfor; i Forflyttelse, dei· sker samtidig :ined ved-

vet.
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kommendes Forfremmeise. Der bortses
Ira de forud for Bestemmelsens Ikrafttr den liggende Forflyttelser.4:
§ 8,
s 1297 affahes saaiedes:
S·tk. · L Tir Lokomotivførere, Lokpmo
livfyrqødere, Togførere; .. Jernbanepaknietre, Tog,betjehte. ti� Kedelpassifre, til
'l ? ostltontroiører, Postassistenter, Pakm'e
. terforinænd og O�erpakmestre og til
Tdldkontrolører og Toldassistenter samt
dem, der virker som saadanne, gives der
Kørepenge for Fraværelse fra Hjemste
det i Anledning af Tjeneste i Tog, Færger
eller Skibe. Ligeledes ydes der til andre
'l'jenestemænd, der foretager Rejser paa
bestemte Strækninger under Vilkaar sva
rende -til de for ovennævnte Tjenestemænd
gældende i Stedet for Time• og Diigpenge
Kørepenge efter nærværende Paragraf.
Stk. 2. Kørepenge fastsættes paa Fi
nansloven til Beløb, der pr. Time om
trentlig udgør 2/3 af Timepengene, jfr. §
1289, dog at der fot et Døgn (24 ·Timet)
ikke udbetales mere end 2/3 af fulde Dag
penge uden Nattillæg.
Stk. 3. Hvor Styrelsen ikke stiller Lo
kale til Natophold til Raadighed, tilstaas
der en Godtgørelse hedor svarende til det
. til Dagpengene ydede Nattillæg.
Stk. 4. For Nattjeneste, der udføres af
dette Persona1e, ydes Natpenge efter Reg
lerne i § 1296, hvorimod saadan Godtgø
relse ikke ydes for Fraværelsen fra Hjem
stedet. For Ture, der medfører Ophold i
Udlandet, kan Kørepenge og eventuel
Godtgørelse for Nato·phold efter Ministe
rens Bestemmelse forhøjes.
Stk. 5. Til Færge- og Skibspersonale
ydes der Sejlpenge efter følgende Satser
pr. sejlet Dobbelttur.
Ved Overfarte11

Til 1'.ienestemænd
i højere
i 14.-16.
Lønningskl. Lønningskl.
Kr. Ø.
Kr. Ø.

Kallundborg-Aarhus
Gedser-W arnemunde
København-Malmø ......
Korsør-Nyborg ..........
Masnedø - Orehoved, Helsingør - Helsingborg, Od
desund og Sallingsund ..
Strib-Fredericia ........

2,40
0,75
0,60

·OA8

3,20
1,00
0,80
0,64

0,18
0,15

0,24
0,20

De ovennævnte Beløb kan nedsættes
ller forhøjes paa Finansloven som Følge
af Prisændringer efter tilsvarende For
hold som Time- og Dagpenge.
Stk. 6. , aar nogen af de i nærværen-
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�e Pa:ragråf I1�vnie Tienest�mænd. �r mid.
lertldig udstationeret, oppebærer han de
for saadanne Til_fælde fastsatte Time- og
Dagpenge og tillige for Ture fra ·Udsta=
.tioneringsstedet 2/a af Kørepengene eller
Sejl_skibspi:mgene og _eventuelt 2/a at deri
særli_ge ,Godtgøi·else .foi· Natteophold:
:Stk. 7. Saafreint nogen af de her.næb-i =
te Tjenesteinæntl uden at være ud tatio=
neret ska,_l udføre midler_tidig Tjenes.te;
der strækker sig udover det Omraade, in
denfor hvilket det sædvanli'gvis paalægges
Pe1:sonalet paa Stedet at forrette Tjeneste,
samt i Tilfælde, hvor en Tur paa Grund af
Driftshindringer forlænges uforholdsmæs
sigt, kan der af Styrelsen efter nærmere
af denne fastsatte Regler tHstaas Time- og
Dagpenge i Stedet for Kørepenge.
Stk. 8. · Lokomotivpersonale, der udfo•
rer Rangering med egentlig Rangermaski
ne paa Hjemstedet, oppebærer herfor ert
Godtgørelse svarende til Halvdelen af de
til enhver Tid gældende Kørepenge,
0

§ 9,
§ 1301 »3/4« rettes til »¼«,
§ 10,
Ove'rgangbestemmelsel'.
Stk. f Bestemmelsen i § 1297 Stk 2
om, at Kørepenge for et Døgn ikke maa
overstige 2/3 af fulde Dagpenge uden Nat•
tillæg, træder først i Kraft den 1. Oktober
1923; indtil 1. Oktober 1922 begrænses Kø
repengene af 4/5, fra 1. Oktober 1922 til 1.
Oktober 1923 begræn es de af 3/. af fulde
Dagpenge uden Nattillæg.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 1297 , tk. 8
om, at Rangergodtgørelsen udgør Halvde
len af de til enhver Tid gældende Køre]Jen
ge, træder først i ·Kraft den 1. Oktober
1922 ;· indtil da udgør Godtgørelsen 3/4 af
Kørepengene.
§ 11.
. 1. Fina1-ismi11isteren bemyndige�
Stk.
til i Lovtidende at lade optrykke Lov .r r.
489 af 12. September 1919 om Statens Tje
nestemænd med de ved senere Love, der
under Normeringslovene for 1920-21 og
1921-22 samt § 3 A i Lov Nr. 290 af 28.
Juni 1920 vedtagne Ændringer og Tillæg.
Stk. 2. De paagældende Tillæg indordues i Loven under følgende Afdelinger:
Lønningsraadet: ny Afdeling 2 A.
Amtstuerne: Afdeling 4 som g.
Statens Stempelpapirtrykkeri: Afdeling
4 som h.
Den civile Veterinæradministration: Af
deling 6 som c.
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l 11 valideforsikringsretten: Afdeling 8
80tn 1.
fovalid�forsikring ·fonden: Afdeling 8
som k.
Banktilsynet: Afdeling 10 som g.
Tilsynet med Fondsbørsen: Afdeling 10
som h.
Kontoret for Registrering af Varemærker og Mønstre Afdeling 10 som i.
Tilsynet med :Skibe: Afdeling JO som k.
Overformynderiet: ny Afdeling 11 A.
Statshospitalet i Sønderborg og Sindssygehospitalet i· Vedsted: Afdeling 18
som d.
Overbestyrelsen af .Statens Sindssyge
hospitaler m. v.: Afdeling 18 som e.
Tilsynet med de statsunderstøttede Bib
lioteker: Afdeling 22 som h.
Dansk Folkemindesamling: Afdeling 22
som i.
Tilsynet med Ha,ndelsskoleundervisnin
ge11: Afdeliug 26 som h.
Statsoptagelseshjemmeue: Afdeling 29 d,
hvorhos nuværende Afdeling 29 d rettes
til 29 e.
Stk. 3. Jye Lønningsgrnvper ·i de tidli
gere i Loven optagne 1Styrelsesgrene ind
,, Paragraffer med Litraan�
ordnes som nye
givelse, eller, hvor nummererede Løn
ningsklasser findes 1 som nye Klasser i de
hidtidige Paragraffer, saaledes at Litra
indskydes i disse.
Stk. 4. Bestemmelser om Ansættelses
retten til de_ enkelte Stillinger og om An
tallet af normerede Stillinger henføres i de
Afdelinger, hvor særlig Paragraf derom
findes, og hvor der ikke ved Indordningen
i Loven er truffet fornøden Bestemmelse
om Forholdet, i'vedkommende særlige Pa
ragrnf. Ved Indføjelserne af Bestemmel
serne fra Normeringslovene for 1920-21
og 1921-22 foretages saadanne formelle
. Ændringer, som er nødvendige for at til
vejebringe fo1mel Overensstemmelse med
paagældende Afsnit i 'Tjenestemandslo
ven.
Stlc. 5. De af Lov .r r. 290 af 28. Juni
1920 § 3 A Pkt. 1 (jfr. Lov Nr. 330 af 28.
Juni 1920 og Normeringsloven for 192122), Pkt. 2 (jfr. Lov Nr. 303 af 28. Juni
1920) og Pkt. 3. (jfr. Lov Nr. 299 af 28.·
Juni 1920) følgende ÆndTinger i .Statstje
nestemandsloven foretaget saaledes:
Som _ny § 228 a indføjes:
Amtslandsinspektører i de sønderjydske
Landsdele lønnes med 6,000 Kr. aarlig sti
gende hvert 3. Aar med 600 Kr. indti-1 7,200
Kr.
Den Amtslandsinspektør, der af Mini-
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steren beskikkes til desuden at fungere
som Stiftslandinspektør, _oppebærer tillige
et aarligt, ikke pensionsgivende, Honorar
af 1,200 Kr.
I § 230 tilføjes efter »Overrevisorer«
»og Amtslandmaalere af 1. Grad i de søn
derjydske Landsdele«.
I .§ 231 tilføjes efter »Revisorer« »og
Amtslandmaalere af 2. Grad i de sønder
jydske Landsdele«.
I § 234 tilføjes efter »Kontor�hefer«:
»Amtslandin pektører«, og efter »Revi
sorer«: »samt Amtslandmalere -af 1. og 2.
Grad«.
I § 235 indføjes følgende Normering:
»5 Amtslandinspektører,
5 Arntslandmaalere aJ 1. Grad,
3
.
- 2. hvorhos Autallet af Kontorassistenter for
øges til 10 med følgende Tilføjelse:
» (hvoraf 4 i de sønderjydske Landsdele).«
J § 433 tilføjes efter »1.-5.«: »og 7.«
l § 440 ændres Normeringen af Fuld
mægtige og Assistenter til henholdsvis »8«
og »16.«
Som ny § 444 a indføjes:
Amtsassessorer i de sønderjydske
Landsdele (4) lønnes med 8,700 Kr. aar
lig.
Stk. 6. De ved Normeringsloven for
1920-21 oprettede Stillinger soni Vrager
formand· i Thorshavn og Tværaa samt Po
liti1betjent i Thorshavn opføres som nye
Lønningsklasser 8-10.
Stlc. 7. Den i Normeringsloveu for 1920
-21 § 39 fastsatte Normering af Sekretæ
rer og Kontorassistenter i Ministerierne
indsættes som .Stk. 2 i § 117.
Stk. 8. Bestemmelser om Tjenestealder
for enkelte Tjenestemænd medtages ikke i
Loven.

Bemærkninger til Lovforslaget.

Nærværende Lovforslag indeholder i §§ 1-4,
6-10 de af Sparekommissionen af 21. Februar
1921 i :lste Betænkning foreslaaede Ændringer
til�Tjenestemandsloven, og Ministeriet kan med
Hensyn til Forslagenes Motivering h€uholde sig
til den nævnte Betænkning.
Under de .af Ministeriet med l'jenestemænde
ncs Organisationer førte Forhandlinger er der
opnaaet fuld Tilslutning til de stillede Forslag,
idet dog .Ministeriet gik med til paa enkelte
Punkter, som ikke angik principielle Dele af
Betænkningen, at ændre de af Kommissionen
st�lled€ Forslag. Saadanne Ændringer er i det
her foreliggend€ Forslag foretaget paa følgen
•cle Punkter.
Til § 5 (Tjenestemandslovens § 1132). Til-
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føjelsen om »Godtgørelse for Befordringsudgif-· lige i paagældende Paragraf optaget en Række ·
- ler« er foresla.aet af Handelsministeriet for at Bestemmelser om den formelle Fremgangsmaa
gøre Paragraf 11S2 enslydende med Paragraf de, som herved skal følg-es. .
Udenfor Optrykket vil der være "følgende Tje
1128. Da der ikke ved den forskellige Affattelse
af de ommeldte Paragraffer i Loven er tilsigtet nestemænd .i de sønderjydske Land •dele, som
nogen reel Forskel paa det omhandlede Punkt, endnu ikke er endelig normerede:
1) Tjenes temænd ved s øndre Landsret.
har man ment at foreslaa den omrneldte Til
2) Underretsdommere
føjelse indføjet i Statstjenestemandsloven ved
3) Det sønderjyske Ordenspoliti
denne Lejlighed.
4-) Tjenslemænd ved Skovvæsenet.
Til § 6 (Tjenestemandslovens·§ 1289). Ordet
»Hjem-stedet« er rettet til »Tjenestestedet«, da
man finder -det rettest, at det almindelige Ud
gangspunkt for Beregningen af Grænsen 4 km
Statsminister·en ledsagede For.slaget
for en Tjenesterejse bliver. det Tjenestemanden med følgende Tale:
anviste Arbejdss{ed (Jernbanestation, Postkon
tor, Telegrafstation, Toldsted, Kaserne o. s. v.).
1 Post-sparekommissionen har været til Over
Til § 7 (Tjenestemandslovens § 1290 Stk. 5). vejelse forskellige Spørg maal vedrørende Tje
•Man er gaaet med til at lade uansøgte Forflyt nestetidsreglerne. Man fandt imidlertid i Kom
telser(, der ikke sker samtidig med vedkommen missionen, at diss e Forhold var af en meTe ge
de Tjene-stemands Forfremmelse, være udenfor nerel Natur og ikke ret vel kunde tænkes løs I
Beregningen af den Aarrække, der skal hengaa, for en enkelt Etat, men at Sag-en maatte under
inden Flyttegodtgørelse kan ydes.
kastes en almindelig Overvejelse, for at Regler
Til § 8 (Tjenestemandslovens § 1297 Stk. 8) ne kunde blive fælles for -samtlige Etater. I
og § 10 ·(Overgangsbestemmelser).
Henhold hertil nedsatte jeg som Statsminister
•
Medens Kommissionen foreslog den .særlige under 21. Februar 1921 en Kommission til al
Godtgørelse for Rangertjeneste afskaffet, dog overveje Tjenestetidsreglerne, og. endvidere fik
med en Overgang-s·ordning'for de Tjenestemænd, Kommissionen den Opgave at foretage alminde
der nu oppebærer Godtgørelsen, har Ministeriel lige Overvejelser med Hensyn til Besparelser
ment al maalte foreslaa Ydelsen opretho1dt med _ for Staten baade med Hensyntil A11tallet af
Halvdelen af de til enhver Til gældende Køre Tjenestemænd og med Hensyn til Udgiften til
penge, for Tiden indtil 1. Oktober 1922 dog med Honorarer, særlige Yd·elser etc. Denne Kom
3/. af dette Beløb. Godtgørelsen er hjemlet i de1i mission har afgivet s in Betænkning, der for
nuværende Tjenstemandslov, og der er ved længst -er omdelt til ærede Medlemmer. Kom
Rigsdagens Tiltrædelse af ·denne Ydelse i hvert missionens Arbejde maa siges at være vellyk
Fald for det allerede ansatte Personale skabt en ket, idet det lykkedes at opnaa Enighed om de
·situation, som efter Regeringens Mening nød almindelige Principper. Kommissionen var
vendiggør en særlig Hensyntagen.
sammensat -saaledes, at Tjenestema,ndsorganiDerhos er der foreslaa-et en Overgangsbe s ationerne var repræsenteret af Mænd;
som de
•
stemmelse for Kørepengens Begrænsning for et selv havde udvalgt dertil. Naturligvis naaedes
Døgn til 2/. a_f Dagpengene. Selv om de1111e Re der ikke Enighed om alt, der var forskellige me
gel m.aaske nok burde og kunde være givet ad re specielle Forhold,,,. angaaende hvilke Kom
ministrativt i 1919 paa Grundlag af den nugæl missionen delle sig i et Flertal og et Mindretal
dende Affattelse af § 1297, maa man dog, da eller -i forskel1ige Mindretal.
dette ikke dengang skete, ,gi ve Organisationerne
Efter at Statsministeriet havde modtaget den
...
Ret i, ·at Reglens ·Indførelse . nu af Hensyn
til ne Betænkning, maatte jeg i Henhold til For
den ·enk�lte Tjenestemand gør en Afvikling. be handlingsreglerne -søge Forhandling med Tjene
stemmelse rimelig.
stemandsorganisationerne om de Forslag, som
Til§ 9 (Uniformsgodtgørelse Lil Medhjælpere). var stillet af Kommissionen, og som skulde væ
Regeringen har ment, at en Nedsættelse af den re Grundlag for et Lovforslag, der skulde frem
ne Godtgørelse fra 3/. til 1/" af Anskaffelsessum sættes her i dette høje Ting. Denne Forhand
men for første Uniform, saaledes som foreslaaet ling førte til det forønskede Resultat, idet der
af sparekommissionen, kan virke noget haardt, vel var ikke ring-e Uenighed med Hens yn til
og foreslaar derfor Brøken sat. til ¼.
forskelhge Enkeltheder, hvilket man ogsaa kun
Til § 11. Da det i sin Tid trykte Oplag af Tje de vent�, da Kommissionen ikke Yar enig uaa
nestemandsloven er opbrugt, og Brugbarheden alle Punkter, men Forhandlingerne fik et hel
af den- oprindelige Tekst som Følge af de mange digt Forløb, og det lykkedes al opnaa fuld
senere Tillægslove og Ændringer paa Norme Enighed med .Organisationerne· Repræsentan
ringslove er stærkt forringet, foreslaar man gi ter· angaaende Spørgsmaal, som Kommissionen .
vet Hjemmel til at optrykke Loven, og d,er e- r til- havde liaft til Ov·ervejelse. Denne Eni,ghed naae-
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des derved, at der blev gjort Tjenestemændene me Princip som Dyrtidstillæget bevæger sig
visse Indrømmelser paa visse Punkter, men efter.
.Saaledes som Forslaget forlod Kommissionen,
dog saaledes, at de almindelige Principper, der
laa til Grund for Kommissionens Forslag, og . kunde det antages at ville medføre en Besparel
som var billiget af Regeringen, blev staaende se paa ca. 15 Millioner Kr. Som jeg har nævnt,
uforandret. Jeg glæder mig meget over, at dette gjordes der Tjenestemændene nogle Indrømmel
Resultat naaed·es, og jeg maa udtale min Aner ser under Forhandlingerne med Organisationer
kendelse af den Forbandlingsvillighed, der ud ne, Indrømmels-er, som .dog ikke rørte ved de
vistes, og den •F orstaaelse, der viste sig at være almindelige Grundprincipper for Kommissio
hos Tjenestemændene .overfor Statens og Sam nens Forslag. For ·disse Ændringer i Kommis
fun·dets almindeligP økonomiske Situation, en sionens Forslag er -der gjort. nærmere Rede i de
· Forslaa.else, som nødvendigvis maatte give sig· Bemærkninger, der ledsager Lovforslaget, me
Udslag i, at Tjenestemændene godvillig gik med dens jeg med Hensyn til Begrundelsen af de al
til Besparelser, som dog ikke kunde andet end mindelige principieHe Ændringer, der er ind
ført, maa henvise til Kommissionens Betænk
betyde et Afsavn for hver enkelt af dem.
Ærede Medlemmer har haft Lejlighed til at ning.
De Punkter, paa hvilke del' er skel Ændrin7
gøre sjg bekendt med Kommi&sionsbetænknin
geJ], der ogsaa har været udiførlig drøftet i ·· ger .fra Kommissionens Forslag, er jo hovedsa
Pressen. Jeg ·skal derfor ikke trætte med at give gelig en nærmere Bestemmelse af Udtrykket·
noget Resume' af de almindelige Principper, »Hjemstedet•, som er forandret til »Tjeneste
, om er nedlagt .i denne Kommissionsbetænk stedet«, det Sted, der skal tages til Udgangs
ning, jeg skal derom kun sige, at Hoved punkt for den Grænse, som tidligere kun var 2
princippet er dette, at man respekterer 8 km, men nu er ændret til 4 km, og som skal be
Ttimers Arbejdsdagen, men saaledes at man rettige til særlige Ydelser, for saa vidt eu Tje
kræver fuldt effektivt Arbejde i de 8 Ti nestemand beordres ud over <l-enne Grænse for
mer. En Konsekvens deraf er, at ormalar at udføre sin Tjeneste. Man er endvidere gaael
bejdstideri kun kan blive 208 Timer i en Maa med til at lade uansøgte Forflyttelser, der ikke
ned paa 30 Dage med 4 ugentlige Fridage for sker samtidig med Tjenestemandens Forfrem
saadant Arbejde, som maa siges at være effek melse, være udenfor Beregning i den Aarrække,
tivt Ar)Jejde i de 8 Timer, hvorimod Arbejdsti som skal hengaa, ,inden Flyttegodtgørelse slral
den for saadant Arbejde, som ikke hele Tiden ydes.
er fuldt effektivt, saasom Bevogtningstjeneste,
Angaaende Rangertjenesten i Statsbanedriften
Kontroltjeneste og lignende, maa være noget og om Kørepenge for saadan Rangertjeneste
længere. Der 'er fastsat 3 Arbejdstidsnormer: gaar Kommissionens Forslag ud paa, at denne
208 Timer for fuldt effektivt Arbejde, 234 for Tjeneste skal. gaa ind under den almindelige
mindre effektivt Arbejde og 260 Timer for det Tjenestetidsnorm for Berettigelse til Overar- ·
mindst effektive Arbejde. Kun naar Arbejdet bejd penge, men her har man gjort den Ind
varer· udover disse Normaltider, vil der være at rømmelse, at Godtgørelse for Rangertjeneste op
yde Overarbejdspenge.
retholdes med Halvdelen og som en Overgang
Ligeledes opstiller Kommissionen det Prin indtil 1. Oktober 1922 med 3/, af Kørepengenes
cip, ✓ at Raad
· ighedstjeneste paa Tjenestestedet Beløb. Ligeledes er man gaaet ind · paa · en
skal med1;egnes med 2/3 .og Raadighedstjeneste i O.vergangshestemmelse med Hensyn 'til Køre
Hjemmene kun med 1/3. Ved HjælP'- af disse pengenes Begrænsning pr. Døgn til 2/3. Ogsaa
Reglers Gennemførelse menes det, at Overarbej med Hensyn til Uniformsgodtgørelsen er der
de i det væsentlige skal kunne undgaas. Kom gjort en Indrømmelse. Kommissionen havde der
missionen foreslaar ligeledes, at Ov-erarbejde foreslaaet, at Godtgørelsen kun skulde udgøre
principielt skal erstattes saa vidt muligt med 1 /s af Anskaffelsessummen for den første Uni
Fritid, ikke med Penge. Dernæst stiller Kom� form, men man er her, da man fandt denne Be
missionen Forslag om en nærmere Ordning af stemmelse lovlig haard, gaaet til Halvdelen.
Spørgsmaalet om ugentlige Fridage; Flyttegodt
Endelig indeholder lovforslaget en Bemyndi
gørelse og om Tjf)nestemænds Fritagelse i Til-. gelse til at lade· Tjenestemandsloven o· ptrykke
fælde af Sygdom.
med alle de mange forskellige Ændringer, der
Endelig er der stillet en Række Forslag om er foretaget i -den, siden den traadte i Kraft.
' nye Normer for særlige Ydelser. Man er der Disse Ændringer skyldes· først og fremmest .Søn
enedes om en ikke ubetydelig Nedsættelse af Ud derjyllands Indlemmelse, men ogsaa gennem
gifterne, og man indfører det Princip, at de sær Normeringslove er -der sket meget væsentlige,
lige Ydelser, hvorved forstaas Dagpenge, Time paa visse Punkter endogsaa indgribende, Æn
penge, Natpenge, Kørepenge, Sejl-penge etc., i dringer i Tjenestemandsloven, ligesom ogsaa
Størrelse skal rette sig efter Pristallet, saaledes ved særlige Love, der er vedtaget som Supple
at de gaar op og ned med Pr, istallet efter sam- menter til Tjenestemandsloven. Hensigten med
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det store Lovarbejde, som blev lagt i Tjeneste
mandslovens Udformning, var den systematisk
at faa samlet Reglerne for alle disse Forhold,
Bestemmelserne findes nu ikke desto mindre
spredt paa saa [)'lange forskellige Steder, at det.
er umuli.gt
• for alle andre end rene Specialister
i dette Spørgsmaal at· faa noget Overblik der
over. Ogsaa ærede Medlemmer, som med Op
mærksomhed følger disse Forhold, vil sikkert
med stor Vanskelighed kunne orientere sig deri.
Endogsaa Lønningsra1l1dets Formand, som jo
nok kan siges at være den · her i Landet, der
har bedst Kendskab til di. se Forhold, kan ikke
hjælpe sig uden ved et Eksemplar, som han sær
lig har ladet Lidarbejde til Brug ved Lønnings
raa<l-ets Forhandlinger saa vanskeligt er det at
orientere sig i disse Spørgsmaal. Det vil der
for være hensigtsmæssigt, at tler gives Finans
ministeriet Bemyndigelse lil al lade Loven op
trykke med samtlige disse Ændringer. Man kan
sige, at der kommer st81dig nye Ændringer, og
det gør der ,ganske vist, men de kan ikke faa d-en
gennemgribende Karakter, som Ændringerne
fik ved Sønderjyllands Indlemmelse og ved den
første Normeringslov, der paa saa mange_ Punk
t.er :fremlraadte . som et. Supplement ti.I denne
Lov.
Adskillige af de Bestemmelser, jeg her har
nævnt, kan· gennemføTes administrativt, andre
kræver Lovændring, og det er denne Hjemmel,
der søges gennem nærværende Lovfors-lag. Jeg
skal endnu nævne, at det Beløb paa 15 Mill. Kr.,
til hvilket Besparelserne efter Kommissionens
Fors-lag anslaas, er ved de Ændringer, . som
fremgik af Forhandlingerne med Tjeneste
mandsorganisationerne, nedbragt med ca. 3/•
Mil!. Kr., men det vil altsaa ses, at den væsent
lige Besparelse er blevet bevaret og kan .anslaas
til ca. 141/. Mill. Kr. Da der er opnaa-e t fuld
stændig Enighed med Tjenestemandsorganisa
tionerne om Forslaget, haaber jeg, det .kan faa
en let Gang gennem Rigsdagen, og jeg skal an
befale det til hurtig og velvillig Behandling her
dette høje Ting.

Den 11. November underkastedes Lov
forslaget første Behandling, der var helt
igennem velvillig.
Som første Taler havde Venstres Ord
fører Søren Svendsen Ordet og udtalte
følgende:

Det foreliggende Lovforslag er i .alt væsentligt
et Resultat af de Forhandlinger, som har været
ført i de forskellige Sparekommissioner, og di
se er jo igen nedsat paa Grund .af den daarlige
finansielle Situation, vi er inde i, og da særlig
paa Grund af Resultatet af vore Statsvirksom
heder, som fra at give Overskud er gaaet ned til
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at give et meget stort Underskud. Det var derfor
rimeligt, at -der gjordes Forsøg paa om muligt
al bringe bedre Resultater til Veje for Statsvirk
s,omhederne, og da de største Poster paa disses
Udgiftsside er Lønninger til Tjenestemænd og
særlige Ydelser til disse, var d€t rimeligt, at del
Spørgsmaal blev taget op Lil Overvejelse i de
vedkommend-e Sparekommissioner ,om der var
Mulighed for uden .at gaa Sitatstjenestemændene
for nær i deres Indtægter at tilvejebringe en
Nedsættelse af disse Udgifter. At disse Udgif
Le�· er vokset ganske betydeligt, vil fremgaa af
Statsregn-skaberne før og .nu. I Aaret 1913-1'�,
altsaa før Krigen, var Lønningerne til Tjen€sle
mænd-ene - jeg lager kun en enkelt af disse
Virksomheder, nemlig Statsbanerne - · ca. 21
Mil!. Kr., til Medhjælp m. . medg
, ik ca. 3 Mil!.
Kr. og til særlige Ydels-er 2 1/. Mill. Kr. Hele
Udgiften i 1913-14 til Tjenestemændene til
Lønninge- r, særlige Ydelser, Medhjælp, Persona
lets Uniformer o. s. v. blev altsaa oontrent 28 1/
Mill. Kr. Saa steg det ganske 1:etydeligt i de føl
gende Aar. Jeg kal tage f. Eks. Aaret 191718; da var Lønning-erne -til Tjenestemænd-ene i
denne Etat ca. 25 1/2 Mill.
• Kr., til Eleverne knap
1
/2 Mil!. Kr., særlig,e Ydelser ca. 3 Mill. Kr. og
Medhjælp ca. 6 Mill. Kr. I det hele blev Ud
giften ti.1 disse Øjemed 34¼ Mill. Kr., men der
til kom jo saa det store Dyrtidstillæg, som blev
t.ilstaaet Tjenestemændene under Krigen, og som
for dette .Aars Vedkommende løb op til godt
30 Mi·ll. Kr., saaledes at hele Lønningsudgiften
for Aaret 1917-18 blev 65 MilJ;. Kr. med et
rundt Tal. Ser vi paa d€t sidst aflagte Stats
regnskab for-1920-21, ser vi, at der er sket en
ganske forbavsende Stigning i disse Udgifter,
særlig til Lønningerne, der er steget fra 25 Mill.
Kr. .i 1917-18 til 68 Mill. Kr .i 1920-21, des
uden er Udgiften til Eleverne ca. i 1/• Mill. Kr.,
til de særlige Ydelser medgaar <ler ca. 15 Mill.
Kr. og til Medhjælp det kolossalt store Beløb af
mellem 34 og 35 Mill. Kr., saa hele- Udgiften i
Aaret 1920-21 er godt 119 Mill. Kr. mod ca.
65 Mill. Kr. i 1917-18. Der er aitsaa god
Grund til at tage det .Spør:gsmaal op til Over
vejelse, om der ikke var Mulighed for at ind
skrænke disse Udgifter noget. Det er det, Spa
rekommi,ssionen har haft fremme til Overvejelse,
og som -er behandlet samlet for de forskellige
Etater i den sidste store Spar.ekommission. Reultatet af dens Arbejde foreligger i ,d.en Be
tænkning, som jeg antager, at ærede Medlem
mer bar gjort sig bekendt med, den første Be
tænkning fra Sparekommissionen af 21. Fe
bruar 1921. Jeg ska-1 ikke komme særlig ind
paa det, fordi hvert af d€ ær,ede Medlemmer der
kan se, hvad Forslagene gaar ud paa. Det,
som der særlig blev taget Sigte paa, var en Sta
bilisering af Arbejdstiden, d,en saa meget om1
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lalle 8 Timers Arbejdsdag, som dette Forslag
ikkr tager nogen Afstand fra i og for sig, idet
del indrømmes, at for virkelig
• strengt, effektivt
•
være den g
Arbejde maa 8 Timer.-. Normen
, ælclPnde.
Der er foreslaaet for.-.kellige Ændringer med
Hensyn Lil Kia"sifioeringen af Tjenestemændene
i de for1'· kellige Normer, enten 8, 9 eller 10 Ti
mer daglig, som ærede Medlemmer vil kunne se
af den omta-lte Betænkning. Derved forudl:,æltes
der, at der vil l:,ke en Del Besparelse ved, al en
Del Tj( • nester kommer op paa et højere Time
anlal, og saa vil derved hele Personalets Antal
kunne blive noget mindre. Tillige er der taget
Sigte paa de forskellige Ydelser, s om •,gives Tje
nestemændene for Overarr.ejde, Kørepenge, Nat
penge og Dagpenge o. s. v. Jeg skal heller ikke
her trælle med at oplæse de forskellige Ta-1 og
Takster, men For.'Ilaget gaar ud paa Nedsættelse
�[ alle di se for."kellige Beløb, en mindre Neel"
li ælte! e slrak · og Indførelse
• af den Bestem
"
melse, al fremtidig skal Beløbene regulere i
"
Henhold Lil Prisniveauer efter den s kala, at for
hver Gang Dyrlidstillæget falder med 108 Kr.,
altsaa 2 Gange 54, . kal d,er foretages forholds
vtse ;'\ edsætlelser af de forskellige Ydelser, jeg
før nævnte. Naar· vi kommer ned 1Jaa Niveauet
•
af 1916, bortfald·er alle de, særlige Dyrtidstillæg,
og saa vil ogs aa disse Ydelser komme ned paa
et meget mindre Beløb, end de er i Øjeblikket.
Det forelig
, gende Lovforslag følger i alt væ
, Pntlig det Forslag, som var stillet af Spare
kommissionen af 21. Februar 1921. Der -er ikke
foretaget store Forandringer deri og ikke For
andringer af særlig principiel Betydning. Efler
Overen komst mellem Ministeriet og de forskel
! ig,e Organisationer er der foretaget forskernge
Forandringer i de Tal og alser, om Spare
komrni sionen havde indstillet, Forandringer til
Gunst for Tjenestemændene, saaledes at der for
visse Klasser er en Stigning i de fore, slaaede
· Tillæg for Overarbejde, for Kørsel og Timebe
taling. Kommissionen har foreslaaet et stort
Princip, der ogsaa er taget op fra Regeringens
'ide, nemlig del, al man saa vidt muligt skal
komme l�ort fra al betale Overarbejdspenge.
Det· spiller en meget stor Rolle. Der er først den .
Bestemmelse, at Overarbejde indtil ½ Time om
Dagen bliver ikke regnet som bei-eltigend·e til
Overtidsbetaling, og d(lrnæst den endnu mere
betydningsfulde, at Overarbejde saa vidt muligt
.·kal erst, attes med Fritid paa andre Tidspunk
ter, s aa ·at hvis d,er i en Periode arbejdes over
den normerede Tid, og det saa -er muligt senere
al yde vedkommende Tjenestemand Ækvivalent
derfor ved at give dem mindre Tjeneste, mere
Fritid eller Fridage, /; kal dette saa vid.t muligt
gøres. Dened mener vi allesammen, at det nok
vil blive muligt at inds·krænke Overtidsbetalin-

..

gen adskilligt, fordi der i alt Fald saa ikke lig
ger nogen Frist<el e for Tjene.i temændene til at
·kaffe . ig Overarbejde - de er jo Mennesker
ligesom alle andre, som, naar der er Udsigt til
en Fordel eller Fortjeneste, kan være fristet til
at benytte sig af Adgangen dertil. Men naar
aJ.tsaa Overar)Jejde i Almindl'lig-hed ikke hono
reres med kontant Betaling, men derimod med
Ydelse 11.f til.1"varende Fritid senere, vil Fristel
sen Lil at faa dette Overarbejde sat utilbørligt
op være mindre. Derved mener vi, at der vil
rremkomme en betydelig Besparelse.
Der var nogen Uenighed i Kommissionen an
gaaende Kørepeng
• e, ne til Togpersonalet, navnlig
med Hen.s yn til dem, der betjener Maskinerne
•
vrd Rangering, idet·der var adskillige, der rnen
le, at denne Betaling i og for ..,. ·ig ikke var vel
begrundet, fordi de paagældende jo er paa
Hjemstedet og derfor ikke kan have Krav paa
at faa del Vederlag, d01• ydes i Kørepenge til
dem, der tilbringer en stor Del af deres Tid
udenfor HJems ledet. Der var forske, llige Min
•
dretalsindstillinger herom. Efter Forhandling
mellem Tjenestemandsorganisationerne og Stats
ministeriet -er der tilvejebragt en Overenskorn. l
paa det Omraade, saaledes al det vedkommende
Tog1rnrsonale vedbliver at faa en vis Del af Kø
•repengene; og den N edsættelse, der foreslaas,
skal først træde i Kraft paa et s enere Tids
punkt, om et Aar.
Der er ogsaa foreslaaet forskellige Foran
dringer med Hensyn til Sygdoms Indflydelse
paa Tjenestemænds Indtægter. Der var fra
Kommi si011ens Side stillet bestemte Forslag
om Udregning af, hvordan der kulde forholde.
i Tilfælde af Sygdom. I det foreliggende For
slag er disse Detailbestemmels er ikke indført,
men der foreslaas en Ændring i § 13 i Tjene
. t.emandsloven gaaende ud paa, at efter Ucltalelse
af Lønningsraadet kan der udstedes et Regle
menl" der fastsætter Regler, hvorefter der un
der langvarig eller gentagen Sygemelding ing.
træder en Begrænsning af Lønningen samt,gives
Vejledning med Hensyn til det Tidspunkt, da
Afskedigelse i Anledning af Sygdom bør finde
ted. Delle 8 pørgsmaal er altsaa ikke endeligt
afgjort, men staar hen til nærmere Forhand
ling.
Jeg skal, som jeg begyndte med at sige, ikke
komme ind paa Detailbeslemmelserne i det fore
liggende Forslag. I alt væsentlig er ,de i Over
ensstemmelse med den - Betænkning, Sparekom
missionen af 21. Februar har afgivet, og de
...
vil ved at ·sammenholde den
ærede Med.lemmer
med Forslaget kunne danne ig et fuldstændig
klart Billede af hele Forholdet. Den højtærede
Finansminister udtalte ved Forelæggelsen af .
Lovforslaget her, al han regnede med en bety
delig Besparelse, naar del blev gennemført,
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lem den højtærede Finansminister og de for
skellige Organisalions-repræs�ntanter, som har
-tiltraadt •det.

•

•

Derefter havde Socialdemokratiets Ord
fører Friis-Skotte Ordet:

,

,

"

,

..

Saaledes som disse Forslag .til Ændringer i
Tjenestemandsloven foreligger, tiitraadt af Tje
nestemændenes Repræsentanter, vil heller ikke
mit Parti mod ælte sig deres Gennemførelse.
Det udgør jo en Del af et amlet Forslag .fra
Sparekommissionen af 21. Februar 1921, dels
om Arbejdstidsregler og dels om særlige Ydel
ser, nemlig den Del af �:lette Forslag, der· ikke
har kunnet gennemføres administrativt, o-g hele
dette samlede Kompleks .af Forslag til Æn
dringer er jo med forskellige Lempelser til
traadt af Tjenestemændene under deri. Forhand
ling, der har fundet Sted med den højtærede Fi�
nansminister. Oprindelsen til Sparekommis�
sionen maa jo, som den højtærede Finan mini
ster nævnte i sin Forelæggelsestale forleden,
søges i Postsparekommissionens Betænkning,
hvor der, af et meget .stort Flertal, dels bestaa
en"de af Regeringspartiernes Repræs•entanter,
dels af de dermed følgag.tige Repræsentanter fra
Administrationen, rettedes et mege- t stærkt An
greb paa Tjenestemændenes 8 Timers ATbejds
.dag og fremsattes et Forslag til Ministeren, der
praktisk vilde ]Jetyde Indførelsen af en 9 Ti
mers Arbejdsdag .som alrnintlelig N Ol'm for Tje
nestemænd'el'!:e. Jeg henstillede i den Anledning
til Regeringen her i Salen, da vi behandlede
Posllakstloven i Vinter, at man, i Sted·et. for at
gaa saa afgjort. imod Tjenestemændenes Inter
esser og Ønsker, som dette Postspareudvalgs
Flertal gjorde, burde søge, at udnytte den fra
Tjenestemændenes Rep·ræsentanler udtalte Vil
lighed til at komme lil ReUe om alle saadanne
Urimeligheder ,1ed Arbejdstidsreglerne For
lolkning og Gen11emførels•e, hvorom mau fra alle
Sider maate kunne enes, og det er mig en Til
fredsstillelse at s-e, at Sparekommissionens ad
ministrative Repræsentanter ved .de Direktiver,
som jeg formoder er givet dem fra den højt
ærede •Finansminister, i det væsentligste ogsaa
er gaaet den Vej. Min Opgave i Sparekomrni sionen har været at søge en saadan Udjævning,
idet jeg ;principielt fastholdt. 8 Timers Arbejds
dagen som Norm for alle Tjenester, der kræver
Tjenestemænde11es Arbejde og Agtpaagivenhed
i de, n langt overvejende Del af Tjenestetidn, hvil
ket ogsaa er lykkedes ved de, ganske enstemmigt
vedtagne generelle Arbejdstidsregler. Saa har
jeg til Gengæld 1ag t mindre, Vægt paa saadanne
mindre Beskæringer af Godtgørelserne for Tje
nestemændenes særlige Y clelser, altsaa paa
Størrelsen af de Beløb, der i Øjeblikket betales
dem for Overarbejde, eller Dagpenge, Timepen,r,

nemlig ca. 14 MHl. Kr. Jeg for mit Vedkom
mende kan tiltræde denne Udtalelse, men selv
følgelig kun under- Forudsætning af, at de
mange forskellige Ting, der foreslaas i dette
Forslag, og som det væsentlig bliver Admini
sb-alionens Sag at føre ud i Livet" ogsaa bliver
gennemført under bestemt Hensyntagen til, at
der saa vidt muligt skal .søges opnaaet Ind
skrænkninger i Udgifterne, Indskrænkninger
ogsaa i Per onalets Antal. Kun hvis denne
Forudsætning bliver fulgt af de forskellige Ad
nlinistrationer, er der nogen Mulighed for at
naa til den Besparelse, om den højtærede Mini
ster nævnte. Og jeg kan ikke undlade at gøre
den Bemærkning, at naar man ser paa det fore1 iggehde Finanslovforslag, bliver man noget
mistrøstig. Man faar ikke der netop det be
kræftet, at man fra Administrationernes Side
ønsker o.g særlig arbejder paa at komme nedad
med Udgifterne. Naar man ser, at der endda
enkelte Steder forlanges forøget Personale,
nav11lig under Finansministeriel ved Toldvæse
net, og forlanges del amme Antal nye Elever,
som de har hrufl tidJigere, saa bliver man lidt
skeplisk. Men jeg haaber, at de.n højtærede Mi
nister vil sørge for, at de forskellige Admini
stration grene ogsaa virkelig bestræber sig for
at opfylde det Ønske, der li.gger i det forelig
. gende Forslag, og som man fra de
forskellige
°
politiske Partiers Side har været enig om, og
at der clerved-maa kunne tilvejebringes en Bed
ring med Hensyn til Statsvirksomhedernes Ud
hyl te. Jeg vil ikke just sige, .at der skal tages
haardhændet fat, men man maa tage bestemt
fat paa at gennemføre disse Regler, saaledes at
der virkelig kan opnaas en Bespare, lse. Naar
man f. Eks. ser, .at der forlanges saa urimelig
mange Millioner til Medhjælp, maa man, synes
jeg, slutte, at der. derfra kunde drages adskil
lige; naar de allerede ans·atte Tjenestemænds
Arbejd tid forøges, vil Medhjæl-pen til Ekstra
arbejde kunde indskrænkes betydeligt. Jeg
ha.aber, at det maa -lykkes Administrationen at
føre dette Forslag saaledes ud i Livet, at For
udsætningerne for det-sker Fyldest, og at der
maa kunne ske en Bedring ikke alene for de
vedkommend·e Institutioner, men for hele den
financielle Stilling, som Staten i Øjeblikket be
finder sig i, og hvis daarlige Resultat i høj Grad
skyldes de Erhvervsvirksomheder, om Staten
driver.
Med disse Ord vil jeg anbefale det forelig
gende Lovforslag til velvillig og hurtig Gennem
førelse i dette Ting. Jeg mener egentlig" ikke,
der er Anledning til nogen stor Forhandling og
heller ikke Anledning til at foreslaa Ændringer,
fordi det foreligger som et samlet Resu
· ltat af
de Overvejelser, som har fundet Sted, først i
Kommissionen og senere ved F9rhandling mel-
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-------------ge og Kørepenge og lignende, og som, naar man
tager disse Smaabeløb sammen fra de mange
Tusinde Tjenestemænd, selvfølgelig kan betyde
noget for Statskassen i den øjeblikkelige Situa
tion. Skønt jeg ikke kunde indrømme Retfærdig
heden af at nedsætte disse Beløbs Størrelse eller
lade dem være faldende under Hensyn til Pris
faldet, forinden det Prisniveau var n aaet, som
vi havde i 1919, da man første Gang fastsatte
Beløbene, har jeg dlog ment, at hvis man fra
;J'jenestemændenes Side ved saadanne Indrøm
mels-er kunde opnaa at faa 8 Timers Arbejds
dagen anerkendt fra denne Re�er,ings Side, vilde
de kunne staa sig derved. Det er jo ogsaa lyk
kedes og endda lykkedes saa godt, kan man
sige, at ·de.n højtærede Finansminister ved de
derefter følgende Forhandlinger med Tjeneste
mændene samtidig med, at han for sit Vedkom
mende anerkendte 8 Timers Arbejdsdagen, saa
ledes som Kommissionen foreslog .det, gav Af
kald paa visse af de før nævnte Ydelsers K'om
pensati:on, som der i øvrigt til Dels var opnaaet
Enighed om i Kommissionen, for at opnaa
Enighed med Tjenestemændene paa alle øvrige
Divergenspunkter. Jeg behøver vel ikke .at sige,
at jeg finder den højtærede Finansministers
H.andlemaa:de særdeles rosværdig. Til:slutning
fra Tjenestemændene er Betingelse for, at alt
kan gaa, som det skal, og jeg haaber, at de Mi
nistre ,og administrative Embedsmænd, s•om nu
ved Specialforhandlinger rundt omkring i Eta
terne skal føre de genere- lle Arbejdstidsregler ud
i Livet, vil træde i Ministerens Fodspor og yde
de Indn,:mmelser, som vil være nødvendige, for
aJ Enighed med Tjenestemændene kan opnaas.
Na:ar d-en højtærede Finansminister i sin Fore
læggelsestale forleden opgav den økoll'omiske
Værdi af .disse Indrømmelser, som han har
gjort, til et Beløb af 3/4 Mill. Kr., saa maa jeg
hertil sige, at erfarne Tjenestemandsrepræsen
tanter paa deres Side regner Værdien for Tjene
stemændene af disse Indrømmelser til mellem
2¼ og 3 Mill. Kr., men det forringer selvfølge-·
lig ikke Værdien af den højtærede Finansmini
sters Imødekommenhed, tværimod. Om det vir
kelig skulde være rigtigt, at Sparekommissio
nens første Betænkning skulde rumme Besparel
ser pa:a et samlet Beløb af 15 Mill. Kr., saa der,
naar man regnede med Tjenestemænd�nes Vur
deringer .af ,de Indrømmels·er, som Ministeren
har givet til disse mellem 2¼ og 3 Mill. Kr.,
endda skulde blive en Besparelse af 12 Mill: Kr.
til Rest, har jeg ikke noget tilsvarende fast
Holdepunkt til at bedømme og kritisere. Men
oprigtig .talt, jeg tror ikke paa dette Beløb. Jeg
vil i alt Fald meget .advare den højtærede Mini
ster imod at regne f. Eks. saaledes, at Postspa
reudvalget giver Anvisning paa 8 MilI. Kr.s Be
sparelse og Statbanespareudvalget paa 10 Mill.

Kr., .og her er nu yderligere en Besparelse i
S,parekomU1issionens Forslag paa 12 Mill. Kr.,
altsaa ialt er der 30 Mill. Kr. sparet. Hvor
mange af disse Beløb er i Virkeligheden ikke
Dobbeltgængere? Det gælder ganske særligt
Sparekommissionens i Forhold til de to fore
gaae.nde Spareudvalgs·, n'aar disse har regnet
med Indtægter IJaa Grund af Arbejdstidsreg
lerne. Og hvor mange af disse Spareforanstalt
ninger bliver gennemført? Dette Spørgsmaal
gælder særlig· Statsbanespareudvalget, hvor jeg
ikke har den allermindste Tro til disse Foran
staltningers· Gennemførelse. Jeg tror derfor, .at
den højtærede Minister vil hanchle som en klog
Finansminister, hv,is han kun regner med, at
en forhol-dsvis lille Brøkdel af de opstillede Mil
lioner vil mærkes i Statskassen.
Sluttelig vil jeg kun sige et Par o·rd i An
... bl. a. af, at man rundt omkring i Ven
ledning
strepresse nhar udtalt, at Tjenestemændene var
særdeles tilfredse .med den Forandring, der
kom ud af Forhandlingen med Finansministe
ren, og dels i Anledning .af, at Embedsklasser
nes Organisation .deraf har taget Anledning til
at protestere imod, .at n'Ogen Grad af Titlfredshed
i det hele taget skulde være til Stede. Alt her 'i
Verden er relativt, og det er min Opfattelse, at
Tjenestemændene 'Virkel_i g har Grund til at
være tilfredse med, at de er sluppet saa bihligt.
Ikke at jeg mener, der har været nogen Rime
Iighed i at beskære disse Smaaindtægter, saale
des som det er sket, men efter den velorganise
rede Kampagne, der har været ført. mod TJe.ne
stemændene angaaende deres Arbejdstid, Over
arbejd,spenge og lignende, og som har været
ført ikke alene i R,egeringspres en, men -ogsaa i
denne Sal, en Kampagne, som nu .anstændigvis
maa høre op, fin.der jeg, .at Tjenestemændene
har al Grund til at være tiilfredse med Resulta
tet. Den 8 Timers Arbejdsdag, •saaledes som den
.gaves .af det tidhgere ,Flertals Regering, er i det
væsentlige uændret bekræftet af de nuvæ
rende Flertal og det end-da i -en stærk økono
mi:sk Nedgangstid, og ·den ligger formentlig nu
urokkelig fast. Den højtærede Minister for of
fentlige Arbejder har efter Kommissionsbetænk
ningens Afgivelse paa Møder udtalt sig i aner
kendende Ord om Da:nsk Jernbaneforbunds og
Dansk Postforbunds Forretningsføreres For
handling,svillighed. Jeg tror, �at Tjenestemæn
denes Underklasser er ganske i3nig med Mini
steren i, at.de har været heldige med Hensyn til
at sætte særdele'S klog-e og dygtige Forhand
Engsle.dere ind i Sparekornmissionen.

Højres Ordføre1· holdt følgende Tale:
Som de ærede Ordførere henholdsvis for
Venstre (Søren Svendsen) og Socialdemokra
tiet (Friis-Skotte) skal ogsaa jeg paa det kon-
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servalive Folkepartis Vegne anbefale dette Lov Forandring, der er sket ved den Bestem
fol' lag til velvillig Behandling og hurtig Frem melse, som er indsat i Lovforslagets § 8 om, at
me. Den ærede Ordfører for Venstre kom ind Lokomotivpersonale, der udfører Rangering
paa nogle Enkeltheder i Lovforslaget, og jeg fin fremtidig skal oppebære Halvdelen af de gæl
der derfor ikke nogen Anledning til at fordybe dende Kørepenge, sammenholdt med Bestem
mig i delte, saa meget mindre, som jeg kan. me! en i Lovforslagets § 10 om, at indtil 1. Ok
slutte mig til de Udtalelser, som blev fremsat af tober 1922 skal det nuværende Personale ved,
deI;J. ærede Ordfører. Jeg vil for mit Vedkom -dette Arbejde oppebære ¾ af Kørepengene. Den
mende nøjes med at konstatere det glædelige Bestemmelse, som der er indført i Lovforslaget,
Faktum, at der her er opnaaet en Forstaaelse er jo pnircipielt i Overensstemmelse med den
paa ælle Punkter mellem den højtærede Finans Mindretalsindstilling" som jeg gjorde i Spare
kommissionen ud fra den Tankegang, at Ran
rni•,nister og de forskellige Organisationer.
Den ærede Ordførei: for Socialdemokratiet gertjenesten er en Tjeneste af særlig anstren
udtalte, at Tjenestemændene formentlig kunde gende Karakter, ud fra denne Opfattelse, at
være tilfre<lse med det Resultat, der er udgaaet der kræves en vis Hensyntagen overfor .dette
af disse Forhandlinger. Det tror jeg ogsaa er Personale, og ud fra den Stilling, Rigsdagen
rigtigt, men det er jo ,ikke gaaet paa den Maade, tidligere har taget overfor Rangertjenesten.
at ikke ogsaa Tjenestemændene -har maattet vise 8 om Tjenestetidsreglerne nu foreligger efter
nogen Fors taaelse af den foreliggende Situa Kommissionens Gennemgang af dem, paasJrnn
lion og dermed selvfølgelig ogsaa nogen Resig ner vi i høj Grad, at R,egeringen har kunnet
nation. Det forekommer mig, at der ogsaa er give :,, in Tilslutning 'til dem i den Form, de D;U
Grund til at udtale en Anerkendelse deraf. Det har, og at den ikke har lyttet til ,dem, ogsaa in
vilde være ønskeligt,
dette .Eksempel kunde denfor Regeringens eget Parti, som ofte meget
blive fulgt ogsaa_ paa andre Omraader, hvor højrøstet paa Møder ude. i Landet, i Pressen og
Meningerne staar mod hinanden, og hvor man ogl)aa her i Rig,.,dagen har brudt Staven over
ikke kan_ opnaa et for alle tjenligt Resultat, Tjenes letidsreglerne af 1919, men at den høje
uden at man forsøger at tale sig til Rette. Jeg Regering tværtimod har stillet sig paa disse
finder derfor, der· er Anledning til at have Tjenestetidsreglers Grund, saalades som den
denne Tjenestemandsorganisationernes -Hand højtærede Finansminister udtalte det ved
lemaade ved denne Lejlighed i Erindring, hvis Fremsættelsen af LLovforslaget, hvor han sagde,
der mulig senere skulde komme til at foreligge at Hovedprincippe.( i Kommissionens Betænk
Lovforslag, der berører Tjenestemændenes In ning er, at man respekterer 8 Timers Arbejds
teresser. Der er der vist Eksempel til Efterføl dagen, men . aaledes, at man kræver fuldt ef
gelse, og dette forekommer det mig rigtigt at fektivt Arbejde i .cie 8 Timer. Det er jo netop
del Grundlag, der skabtes ved Tjenestetidsfor
frømhæve.
I øvrigt skal jeg, som sagt, anbefale Lovfor ordningen af 1919. Det er, hvad der -ligger i
tatsministeriets Ordre af 15. Januar 1919 til.
slaget til velvillig og hurtig Fremme.
de forskellige Styrelsesgrene, hvor det siges af
den daværende Regering, at den udtaler sin
Dahlgaa1·d, det radil ale Ven ·tres Ord" »Beredvillighed til jor Told- og Trafiketaternes
Vedkommende aUerede nu at søge gennemført
fører, havde derefter Ordet:
.feg vil urltrykke min Glæde' over den Enig en gradvis Opfy.Jcl-else af Cenralorganisationer
hed, der er opnaaet mellem Regeringen og Tje nes Ønske om en Arbejdstid for Statens Tjene
nestemændsorganisationerne angaaende de For stemænd paa gennemsnitlig ikke over 8 Timer,
hold, som dette Lovforslag vedrører. Jeg tror, saalecles at fornødne Afvigelser paa Grund af
del er rigtigt, at Regeringen har gjort de Ind Arbejdets Beskaffenhed og særlige Forhold kan
rømmelser i Forhold til Kommis ionens Be foretages ud fra de i nævnte Betænkning« tænkning, som den har gjort o·verfor Tjene te · der tales her om Stats,banekomimssionens Be
mændene, og det forekommer· ogsaa mig, al det tænkning af 25. Januar 1918 - •nævnte Syns
i høj Grad er Paaskønnelse værd, naar vi ser punkter. « Det er endvidere det Grundlag, de·r.
enere skabtes, da denne Ordre førtes ud i Livet,
den Resignation og let Samftrnd yn, som
Tjenestemændene har udvi t ved godvilligt at hvor man gennemførte en Arbejdstid i Eta
gaa med til de Besparelser, som dette Lovfor terne paa henholdsvis 8-9 og 10 Timer daglig
slag er Udtryk for. Jeg skal ikke komme ind eller 208, 234 og 260 Timer maanedlig, alt ef
paa Enkeltheder i Lovforslaget, blot sige, at vi ter Arbejdets Intensitet.' Naar Finansministe
fra vor 8 ide kan tiltræde de Indrømmelser, som ren udtaler, at der i Kommiss ions betænkningen
Regeringen har gjort overfor Tjenestemændene er fastslaaet 3 Tidsnormer, 208 Timer for fuldt
Forhold til Kommissionens Betænkning. effektivt Arbejde, 234 for mindre effektivt Ar
ærlig vil _jeg udtale min Glæde . over den bejde og 260 Timer for det mindst effektive Ar-
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, e, er det de samme Normer, der hele Tiden
b'ejd
har været gældende. Og naar Finansministeren
i sin Fremsættelsestale sagde, at :kun na,,ar Ar- •
bejdet varede udover disse Normaltider, vilde
der være at give Overarbejdspegne, er ogsaa det
i ·Overensstemmelse med de Re-gler, der hidtil
har været .gældeDJde. <Maa jeg med Hensyn til
disse Overarbejdspenge sige, at her er der et
Omraade, hvor der vil bliV'e sJ)aret mange Penge
i Henhold til den afgivne Kommissionsbeænk-:
. ning. Men saaledes var det jo ogsaa forudsat i
Statsmimsteriets· Skrivelse af 15. J·anuar 1919,
som jeg før citerede, hvor det hedder, at Re
g,eringen ».agter at søge Bevilling til midl, erti
dig Indførelse1 af Over· arbej'dspenge
• til Tjeneste
mændene i den Overgarngstid, som fremkommeT,
indtil et sa.a stort Antal nye Tjenestemænd er
antaget og uddannet, at Overarhejidet i det væ
sentlige falder bort«. Man forudsatte a.Jtsaa den
Gang, .at naar Overgangstiden var til End·e, vil
de Overarbejdet forsvinde og dermed ogsaa
OverarbejcLs,pengene. Det Tidspunkt er nu kom' met, og jeg kan for mit Vedkommende sige, at
jeg bi-Higer hele det Princip, der er gennemført
i Kommissionens Betænkning, .og s·om iøvrigt
har været krævet" .fra TjeJ11eslemændenes Side,
at det tilfældige Overarbejde, der stadig kan
fremkomme, -saa vidt mul'igt skal erstattes -med
anden Fr· itid. Vi, paa.skønner og anerkender
derfor i høj Graid, at Regeringen har stillet sig
paa det Grundlag, der skabtes ved Tjenestetids- ·
reglerne af 1919, og jeg er overbevist om, at
det er overordentlig lykkeligt, .at iden ,store Spa
rekommission har udført s'it Arbejde paa dette
Grund!aig. Derved er det lykkedes i Fordrage1ighed og med god Villie at gennemgaa disse
Regler og rette s•aadanne Skævheder, som alticl
vil vise sig ved Gennemfør,el'sen af en saa stor
Reform som den, der faktisk her er Tale om.
Naar den højtærede Finansminister har opgivet
de Besparelser, som man mener vil fremkomme
paa Grundfag af .denne Komm:issionsbetænk
nin,g, ti-1 14 M<ill. Kr., maa jeg sige, at jeg har
rigti,gnok mine store TviVl' i den Henseend•e. Og
Jeg vil gerne spørge den højtærede Minister,
om han er i Stand til noget nærmere at speci
ficer�, hvordan disse 14 Mill. Kr. fremkommer.
Ikke alene er Forholdet det, som der ogsaa blev
gjort opmærksom ']}aa af det ærede Medlem
Hr. Friis-Skotte, .at der her :i Virkeligheden er
Tale om Penge, som vi a:Herede 'har haft Glæde
af at spare paa andre Omraader, nemlig i Post
spareudvalget og i Jernbanespareudv,a,lget, og
V' i ,kan ikke blive ved at ,glæde os over de samme
Millioner; men selv om vi vilde regne med, hvad
disse Fors-lag her vi·l udgøre i Millioner uden
Hensyn til, ,a,t vi tidligere ha
' r haft med disse
MiHioner .at gøre, tror j,eg dog ikke, vi kommer
til det Beløb. Jeg ;vil .altsaa ·spørge den højt-

ærede Finansminister, om han vil være i Stand
til at specificere, hvorledes disse Beløb frem
knmmer, hvor msgt rder fremkommer ved Æn
dringe,r i Tjenestetiden, hvoT megt ved Bespa
relser i Overarbejds;penge, hvor meget ved Se-·
spa-relser i de særlige• Ydelser, hv,or megt ved
de nye Regler om FlytegodtgøreLse og hvor me
get ved de nye Regler vedrørende Sygdom. Jeg skal hermed ti-ls:ige mit P,artis Støtte til
Gennemførelse .af Lovforslaget i den forelig
gen:de Skikk•e1se.

Ministeren afsluttede Debatten med
følgende Bemærkninger:
Jeg ska;l udtale min Glæde over den Mod
tagelse, Lovfors,la,get har fundet i dette høje
Ting fra de forskel-lige Partiordfør-eres Side.
Den ,svarer ganske nøjagtig til den Aand og
Tone, der gik igenne'1fi mine Forhandlinger med
Tjenestemand.sorganisationerne, og jeg kan,
som sagt, -kun glæde mig over, at en lignende
'
fra samt
Betragtningsmaade har funidet Udtryk
lige Pariers Side i denne Sal:
Til det ærede Meælem Hr. Søren Svendsen
vil jeg sige, at de forskerlige Forslag paa Fi
nansloven jo som altid maatte stilles under
Hensyn til de gældende Love, og dette Lorlor-·
slag var ikke gældende Lov den Gang. Men j_eg
venter, at det, det her nu, forhaabentlig
• om kort
Tid, vil være ,gennemført, vil kunne finde Ud
tryk i forskellige Æn,dringer paa Finansloven.
Det ærede Medlem Hr. Dahlgaard mente, at
det, der her blev .g en.nemført, var i nøje Over
ens-stemmelse med Ordningen af 1919. Ja, det·
er jo, som man tager det. Det, der har været
Programmet for Sparekommiss�onen, og det,
der har været Regeringerus Program, var Gen
nemførelsen af en effektiv 8 Timers Arbejds
dag. Jeg tror ikke, det meid nogen Ret vil kunne
siges, at en saadan Gennemføre1se af den -effek
tive 8 Timers Arbejdsdag har fundet Sted tid
ligere - ellers vild•e heller ikke de betydelige
Besparelser kunne fremkomme, som ogsaa det
ærede :Medlem ind-rømmede vil fremkomme ved
dette Lovforslag. Det principielt vigtige i Lov
forslaget er jo, at man saa klart og bestemt fa.st
slaar dette Princip; det, der blev kritiseret ved
den tidligere Ordning var i, kke saa meget,Prin
cippet som den Maade, 1· 1vorpaa det var gen
nemført. Meu jeg skal ikke uddybe dette for
ikke at gøre noget Skaar i den Enighed, d·er
ellers synes at være til \Sted-e.
Hvad -de Tal angaar, som jeg nævnte ved
Lovforslagets F·remsættelse, er det jo klart, at
de kun kunde bero paa et ,Skøn, s-aa meget mere,
som de forskellige Forslag, her er stillet, maatte
suppleres ved særlige Aftaler paa de særlige
Om:raader gennem tForhandUnger, der af T-ra-

..
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-------------likministeren er ført med de forskellige Trafik
etater. Jeg kan forøvrigt sige, al dis c For
handlinger har ført �il del Resultat, at der og
saa der er opnaaet ·Enighed med Hensyn til den
nærmere Gennemførelse, og Enighed fuldstæn
dig i Lovforsla,gets Aand. Tallet_ de 15 Mill.
Kr. bar jeg Jlaturligvis ikke personligt kunll'et
udregne, lige s·aa lidt som jeg har Specifika
tioner i saa Henseende - det kunde heller ikke
haves, forinden de nærmere Aftaler var slut
tet, og forinden det viser sig,· hvorledes de
føres ud i Livet. Men jeg har kunnet basere
dette Tal paa den bedste Autoritet i den Art Sa
ger, der findes, en Autoritet, som sikkert hver
ken- det ærede Medlem Hr. Dah.J.gaard eller del
ærede Medlem Hr. Friis-Skotte vil underkende,
· nemlig <Raadsformand Kofoed, der for det før, te
og dernæst har
er For1J11and for Lønnlin,gsr.aadet
•
· været Formand for p<p.arekommissionen, ·o g .som
utvivlsomt - det tror jeg ikke vil blive benægtet
fra nogen Side - er den Mand her i Landet,
der har del bedste Overblik over delle Forhold
og bedst. vil være i Stand til al danne ig el
saadant \Skøn.
Jeg ska.J. ·slulte med atter .al lakke for den
Behandling, Lovforslaget har faaet. Jeg ser
clerli el Vidnesbyrd om, al det uurtigl vil blive
gennem ført.
Hermed sluttede Forha.ndlingen.

.

1.,ovforslagets Overgang til anden Behandling
vedtoges uden Afstemning.

25 AARS JUBILÆUM
Den 1. December kan Lokomotivfører L. H.
J. Hansen, Margretevej 4-, St., Thisted, fejre 25
Aarsdagen for sin Ansættel e som Lokomoliv
i"n.ancl.

FOREDRAG
:Mandag den 2i. els. afholdes i City Selskabs
lokaler, Citygade 23, Kl. 7 1/2 Em. pr. ·Foredrag
,
af Hr. Folketingsmand, Statsrevisor
lengerik
om:

.

,Hvo·rlecles en 1"i11w1slov opbygges, swnle
(:)g belwnclles. «
Efter Foredraget arrangeres en lille Dans.
Kim Mecne1rwner med Detmer kan deltage.
Hovedbestyrelsen.

FRA DET DAGLIGE LIV
Hr. Redaktøri
Kan jeg faa Plads for nogle Linier li Deres
ærede Blad.
Sagen er den, at jeg 'i nogen Tid har gaaet
og spekuleret .paa, om den Handling, -en Loko
moliYmester i en Provinsby for nylig foretog
sig, er lovlig eller ikke.
Mon det er vel bedst, at jeg fortæller Histo
rien fra Begyndelsen. Der manglede ved Depo
tet nogle Olje prøjter, altsaa paa Depotet, ikke
paa Maskirnwne, thi der findes in.gen - og det
er dog vel der, de ska-1 være - og Depotforstau
deren., der daglig spejdede efter disse med sit
Høgeblik og intet kunde se, fandt da paa en
glimrende Ide: han lod samJlige Lokomotivfyr
bøderes Skabe brække op, - ,saa maatte Sprøj
terne da komme for Dagens Lys. - Altsaa, der
gik Bud til Va:irksedet efter en Kle-insmed til
al lukke ·Skabene op, og Manden .kom; men
grundet paa, at Skabs.laasene var dirkefri,
maalte man med Hammer og Mejsel brække
Skabene op, og Resultatet var naturligvis, at
Skabene blev brækket 1 Stykker. Om man fandt
det, man , øgle, melder Historien intet om, men
De<potforstande1·en opnaaede i hvert Fald at
paa føre Statsbanerne en uforholdsmæssig stor
Udgift - der helt kunne have været sparet.
Lokomotivmesteren riger maaske: kidt med
hvad det koster, han ·skal ikke l:etale, og tillige
havde han den Glæde al irritere Idet Personale,
som det gik ud over.
Nu vil jeg gerne spørge, Hr. Redakør: »Er
del lovligt at ·bryde ind i de Skabe, vi har faaet
udlever L Nøgle til, hvor vli har vort Tøj hæn
gende, og hvor vi kan have Sager og Papirer,
som vi ikke ønsker, alle skal stikke deres Næse
i. Er rdel ikke en lidt-kostbar Maacle at gøre sig
temærkel paa, og er det i Sparekornmissionens
Aancl? '- Hvem rskal erstatte eventuelt bort
komne Sager, thi Skabene stod i flere Tilf�lde
aabne aclskilhge Dage.•
Det er ganske vist længere Syd paa, at man,
naar man )<ommer ind hos Lokomotivmesteren,
bliver mødt med et »Har De tørret Benene af!«,
det kender vi ikke her, men paa alle de 0:mraa
der, hvor han ·kan komme til at spænde Ben for
Lok'omotiy,personalet, komme paa Tværs af os,
da er han med.
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Naa ja, der er jo »Høg over Høg •, og det
kunde jo hænde, at det ikke altid blev os, del
g-ik ud over. ·
Med Tak for Optagelsen
··
Deres æi·bødige
Caspar Røgbrænder.
Vi vil am;e den af Lokomotivwesteren anvendte Fremgangsmaade for ,ganske ulovlig og
utilladelig, ikke mindst fordi den er ganske
unødvendig. - Vi vil holde for , at det udleverede Skab maa betragtes soiµ Privatej endom ,
indtil det igen afleveres, af hvil~en Grund dem,
det er gaaet ud over, bør klage over den paagældende. - Formentlig har denne Fremgangsmaa-cle været meget ·dyr for Statsbanerne og
staar sikkert ikke i Forhold til ·det ruanglende
Værktøjs--Værdi. For saa vidt der mangler Sager i de opbrud.le Skabe, bør man afkræve De, potforstandtff~n Godtgørelse herfor. ·
Red.

FANEINDVIELSE I TØNDER.
-+-

Den 22 . Oktober afholdtes ~n Højtidsfest
fo r Indvielse af en sønderjysk Fane. Bidr agydere er Personalet syd for den gamle Grænse.
Den smukke og højtidelige Fest blev afholdt i
Tønder (Hotel Ton Halle) . . Der var mødt Deltagere fra alle Afdelinger. Fanen er hlaa, og
en ny R.-Maskine er ind.broderet. Deltagerne
samledes ved et indbydende Bord Lil en Fællesspisning. Af indbudte var .mødt ·d 'Hrr. Lillelund og Boyesen med Fruer samt tyRk Maskinfører Keene.
·ved den højtidelige Handling talte Lillelund for Ordet »Enighed «, N. S. Christensen
for Ordet »Kundskab «, Boyesen for Ordet
•Hjælp «, og de Herrer slog de tre Søm i F~nen .
Lokf. F. Knudsen, Sønderborg, modtog Fanen
i bevægede Ord. Hr. Knudsen udtalte sig for
dette værdifuld·e Banner, der var overgivet ham ,
og vi er forvisset om, at ·Knudsen vil holde Fanen højt i Ære.
En Tak til Faneudvalget for detes Arbejde,
en Tak, fordi Udvalget klogt har forstaaet at
vælge den rette Leverandør, thi Fa.n en er overordentlig smuk, ligesom den blaa 'F1uve er den
· ·
rette her ved Grænsen. .
Og saa siger vi til dig, vor Fane, vær med
os i Glæde, vær med ·o i Sorg, frem for alt:
vær med os i vor Stræben overfor vore tyske
Kolleger og Kammerater, at vi gensidig maa
forstaa, at vi ingen national -Politik har at bekæmpe, men at vort gensidige :Arbejde skal
være: •Enighed, Kundskab og H jælp. «
-Til tysk Maskinfører r," K~rie: Tak, fordi , du
k~m.
.
.

Under Festen •o verrakte Værten i Hotel Ton
Ralle, Hr . Vietzke, Afdelingsformand Christenen en Sølvplade til Fanen. Denne smukke
Gave blev modtaget med Glæde fordi Værten ,
som gammel 11{askinarbejd:er, omfatter Lokomotivmændene med stor Interesse.
K. P. Kristiansen.

TAKSIGELSER

nii~:

Min cig
:Bør~-;hjarteligste Tak I~r den
·Deltagelse og o~-mærksomhed, der blev udvist
ved vor kære Fader Lokomotivfører B , P. Morlensens Begravel e.
Kirstine M orte1w<m.
Alle mine Kolleger og Medansatte bedes
motltage· min hjerteligste Tak for ,den store Opmærksomhed og · for den smukke Gave, sorn
blev mig overrakt paa min Jubilæurnsdag.
J. Knudsen, Roskilde.

PERSONALFORTEGNELSE
Herv ed indbydes til Sub kription paa en
fuld stændi g Fortegnelse over
Statsbanernes Personale.
Fortegnelsen, der med Tilladelse af Geue~
r aldirektøren for Statsbaneme udarbejdes efter
Generalsekreta:riatets Bøgtir, agtes udgivet sm1.rest muligt, .for saa vidt et tilstrækkeligt Antal
tegner sig, og vil fremkomme i 2 Bind, nemlig:
Bind I omfattende bl. a.
1. Oversigt over Statsbanestyrelsens forskellige Orga'n er,
2. Anciennitetslister over Statsbanernes maanedslønnede Tjenestemænd (excl. Bane- og
Telegrafhaandværkere, Bane- og Telegrafnæstformænd, Vogn-, Maskin- og Magasinpassere, Depotarbejdere, Bane- og Telegrafarbejdere og Ledvogtere).
·
3. Et fulds tændig alfabetisk Navneregister.
Bind II:
(vil· først blive udarbejdet ,s enere) .
. Prisen bliver for Bind I hæftet i svært Om slag 3 Kr. 50 Øre.
·
Bestillingsseddel bedes indsendt til en af os
uTl'dertegnede inden den 1. December d. A.
København i November 1921.
D. 0. Høgsgaard.
J . Henriksen,
kst. Fuldmægtig,
TrafikkontroJør,
Generalsekretariatet.
Generalsekretariatet.

I
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· Med
• e t nogenlunde r gelmæ sigt Mellemrum
ud endes der en Per onalforlegnel e over tals
banernes Personale, og for dem, om ønsker at
holde sig a jour med Forhold, der hører her
ind under, kan det absolut ikke sige al være
for ofte. For al muliggøre Udgivel en anbefaler
vi vore Medlemmer snarest al indsende Belilli ngsseddel.

Red.

R A B A T B I L L E T T E R.
Paa Foreningens Kontor (mellem 12 og 4)
kan vore Medlemmer erholde Billetter til Folke
teatret til følgende Rabatpriser:

Ordn. Pris Rabatpris

Orkesterloge l. Rk.... . .. ... Kr. 5.
70 Kr. 4.75
2.-3. Rk. . . .... • n 10 • 3.!l0
Balk. 1.Rk.1.Parketloge 2. -3.Rk. • 3.65 • 2.70
-- 2.Rk.2.
2.-3. Rk.
3.05 • 2.10
Parterre ... . . . . .. . . ... . • 2.45
1.70
Skat og Garderobe iberegnet
Til Zoologisk Have: (Ord.Pris 1 Kr.) Vore
Medlemmer 65 Øre.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER.
Sjæll. Jyll.
Falst. Fyn
11172 9604 Kautsky, K. Kommunisme og· Terror
isme.
11173 9589 Curvood. Den jagede Kvinde.
Baudelaire. Synden Blnmster.
ll '.74
11175 9583 Beach, R. Nordenvindens Ondskab.
11176 9596 Gunnarsson, G. Ringen.
1 1177 8556 Steenstrup, Johs. Historieskrivningen
det 19' Aarhundrede.
11178a
9619 Rasmusen, Knud. Myter og Sagn fra
·
Grønlanrl.
11179 9598 Hyne, G. Thomp8ons Karriere.
11180 9590 Erich�en, Erich. Hjemme igen.
11181 9621 Raunkjær, J.Tropeskildringer fra vest
indiske Øer.
11182 9635 Stevenson, R. L. Huset, ved Stranden.
11183 9626 Steenstrup, Johs. Carl Jacobsen og hans
Fader.
11184 9585 Buchboltz, Johs. Ravne og Duen.
11185 9622 R ,de. Ove. I Krieens Vernietegn.
1118'1 9606 Knudsen, . V. Spejrlersport.
11187 9620 Ruch, B. Den eneste Pige i Verden.
1118R 9603 Jørgensen, Johs. Danimarca.
11189ab 9584ab Brandes, G. Michelangelo. Buonar
roti.

333

11190 9653 Pemberton. Bruden fra Bjergene.
111!Jl 96fi3 Morri"', Karriere og Kærlighed.
11192 9639 Barclay. Eiwisten.
ll 193ab
Bismarck. Gedanken und Erinnerungen
1-2.
11193c
Bismarck. Kejsaren och jag.
11194
Bismarck. Grønland.
11195a 9657a Winblad, E. Det danske Socialdemo
kratis Historie.
11142a
Hollweg, Bethmann. Betrachtungen zum
Weltkriege 1.
11196 9642 Bruun Vidar. Et Sommereventyr.
11197 !J153 Hjnrt�, Knud. Kærligheds Spintl.
11198 8948 Bryde, H. Bettys Fejltagelse. .
11199 9141 Barfoerl, Aage. Madonnas Ansigt.
11200 9210 Michaelis, ophus. Paa Havet._Skuespil.
11201 9223 Tandrup, Harald.Skæbnens Traade.
11202 9122 Jensen, Thit. Det evige mandige.
11203 9130 Ottosen, Martha. Agnete,
11204 90fl4 Ewald, Jesper. Birgittes unge Ae.r.
11205 9661 Conrad, J. Ad Østens Kongevej.
11206 9641 Bing, Bertel. Københavnske Pressefor
hold.
11207
Faenckel, Axel. Økonomiske Frigørelser.
1120!l 9649 Joham,son, G. Eventyr-Arven.
1 I 210 9660 Hueston. Præstege.ardens General.
11211 9655 Webster. Den Rette.
11212 9654 Wyllarder. Kaptain Don Juan.
11213 9659 Petersen, Marie. Den fangne Sanger.
11214 9662 Jepsen, Edgar. Lvudwater Mysteriet.
ll215 9645 Frencb, A. Bob og Tom.
11208 9664 Stevenson, B.E. Den forsvundne Brud.
11216 9647 Houmark, Chr. Sommerdans.
11218 9668 Leraux. Løsepengene.
11219 9656 Williamson. En proforma Ægtemand.
11220 9688 Locke, W. Lady Ednas Vildfarelse.
11221 9666 Birmingham. General John Began.
•Litteraturen•. 1920-21.
10056c
11149b 589b Høffding, H. Den nyere Filosoffs Historie.
11222 9684 Glyn, E. Elisa9eth11 Forl?velse.
11223 9694 Queux, W. Kong Inkogmto.
11224 9667 Rowlands. Barbaras Lykke.
11225 91i89 Micbaelis, . Dommeren.
J 1053b 9698 Nordens Aarbog 1921.
11195b 9657b Dllt danske ocialdemokratis Historie.
11226
Viller. Fyrstindens Livtjenere.
Jep on, E./ Kvindelist.
11227
lVIerignel, P. Don Juan.
11228
Prahl, S. Franske roveller.
11229
11230 9677 Bock, Orla. Ædle Kvinder.
11231
Kyne. Under to Flag.
11232 9696 Stockley. Aprilsnarren.
11233 9699 Hansen, Olaf. Nyere dansk Lyrik.
11234 !J700 Locke. Gøgleren.
11235 9683 Gjerløv, Chr. Baronesse Simili.
11236 9695 egercranty. Dr. Benjamins Patienter
11237 9685 Henry, O. Haandbog for Friere.
11238 96 0 Fredericks, A. Eenfranc-Stykkct.
11239 9703 Delnot. Paa Spion-Jagt.
11240 9fi90 Moberley. Tyven.
11241 9701
Do.
Te te.mentet.
11242 9702 Stern. Skæbnens Hjul.

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

334

paa GruIJJd al vagelighed med Pensii.on Ira,
22. Febr. 22 og
Lokomotivfyrbøder C. Rasmussen, Aarhus
H, under 5. Novb. 21.

Afyaaet vecl lJøden:

Lokomotivfører B. P. Mortensen, Aarhus li,
d-en 27. Okt. 21.

Afsked:

Lokomotivfører N. C. Christensen, Frede
ricia, efter Ansøgning paa Grund af Alder med
Pension fra 31. Decbr. 21 (Min. Afsk.).
Lokornotivfyrbøcler H. L. Petersen, Herning,

H. J. Skrøed
HANSEN
Johannes Nielsen
nmeNtPr
38, Sønder poulevard 38.

Anbefaler si_q til d' Hrr. Jernbanemænd
Telefon Vester 1574 y.
Leverandør til Varelotteriet.

Herrernes Magasin

Iste'dgade 64. Telf. Vester 2!&0 x.
Største Udvalg i Hatte, Huer og
1"anehet11kjorter.
5 pCt. til Jernbanefunktionærer.
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
Slags Straaha.tte.

Sd. Boulevard 59
fører altid det bedste i
Trikotage og
Autoriseret Leverandør
til Varelotteriet.
Telefon Vester 11 75 v.

Tandlæge Frk. Sørensen
69, Istedgade 69.

Konsultation fra 10-7. Tlf. Vest. 905x.
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
hering og Tandudtrækning. ModPrat.P
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2.
Repa,ration udfør·es paa faa Timer.
.I ernba11Pfi111kti nnærer i ndrPmm••R ;io, 0

" Central"

Tlf. Vest. 3770

Kvarte rets bedste og billigste Udsalg
af Smør, Æg og Margarine.

Blf_,LIG!ilT I BYEN

•••••••• AMAGER DAMPVASKERI
Tøjet heuteø og- bi•inge" over !tele Hycn.

T,. HA�!illEN. Ø·PRundsvPj 11-13. - TelPf. AmR�er 6fl5-439.

:
♦

♦

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anbefaler sig med Ci"garer, Tobakker, Vine og Papirvarer.
HATTE
SKJORTER
SLIPS

Ærb. R. Svendsen,

,MAGASIN OSBORNE
Jagtvej 57 - 'l'f'lt 'l'nga 1�09x.
(ved Folkets Hus).

Annooe.--Expedition:
K. Johan·sen, Sommerstell l,, ade 22 3, Kjøbeuhava B.
.
Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2.
Telefon: Vester 4011.

F Q D 'l' Ø 'J

ForrPtninrren grnndlRgt 1879.

Marie V.Pete
rsens Eftfl.
�ør·e11sen.
Gl. Kongevej 150.

Telef. Vest. 5056 y.

stort Udvalg
forefindes i

Basaren. Yesterbrogade 39,

••••••••

anbefaler sig med Ho•hold11 i■1a:;lilka"k, g ltlanchetlinned.

bør vær e D�res
Leverandør 1

i

1, Skoubogade- I,
:: K Ø B E N H AV N. ::

,For samvittighedsfuld Forarbejdning
garanteres.
C. PETERSEN, Skomager.

IS, Absalonsgade IS,

Legetøis-J ern baner

OULDURE SMYKKER

Borups Alle. 24
anbefaler sig med 1 Klasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. &_76, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker Ar. 1 76, Dame Saaler og Hæle Kr. 6,76
Dame Saaier Kr. 5,60, Dame Flækker Kr. 1,25,

I Vesterbros Skotøjshus

Bø�nekonfektion og
Raby-Uclstyr.

BRILLIANTRINGE

Skotøjsreparattons Værkstedet

♦
♦
♦
♦

· AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
.AKVAVITTER

Manufaktur

Mejeri- og Smør-Forretningen
Helgolandsgade 19.

Nærværende Nummer er afieveret
paa Av·i-Spo1:t1m dm 17. No1;Pmher

Egen Import
derfor billigst

HERREKLÆDER PAA AFBETALING

Smukt Udvalg i færdige',Habitter og
Overfrakker.
Maalarl.ejde udføres smukt og billigt,
Prima engl. Stoffer. Garanti for Pasning.
. Herreskræderlet Valdemarsgade 49.
Telefon Vester 1692 x

Ah LOUIS LILLIEOUIST
GARVERI & LÆDERUDSALG
NØRREBROGADE 187.

•

KØBENHAVN
L. 'l'ELF. TAG.A.444
•

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113.
AboBDementMpris: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Poøtk.ontorer i Skaudi&arien.

Frederik■beri Boitrykkeri, Falkonera116 11.

•

Salg direkteKøkke11uclstyr.
fra lager,

Ryg

Glas, Porcelæn og

•

FJELLANDER & LARSEN
'relf. Yest. 148 x.

Kontor Of? Prøvelager
Vesterbrogade 36, Bagbygningen.

Telf. Vest. 148 x.

Statsbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

SMØRFORRETNINGEN
,,

tobak.

;---■-■-■■-■■■-■■-■-■-■-■-■-■■■-�'

anbefaler flneate lurmærket

GARINE - PALMIN - ÆG
GODTLAN 0" SMØR -tilMAR
billig,ite Dai,;sprise1·.
IS'l'EDGA DE NH. 121

PrøvvortanerkendtekrydredeFedt

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte Indkøb

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54

-

Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække
Nodemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler.
Billige Priser. Ingen Konkurrence.

KL Bageri og Konditori
Vilh • Nygaards 1Istedgade
64 - Tlf.13286.
Cate "Frem", Hillerødgade 24, 'l'elt. Taga 1127
1. Kl. Smørrebrød. :_ a la carte hele Dagen.
Nyt Billard. - Anbefales d'Hrr. Funktionærer.
M. A. PETERSEN (maugeaarig Tjeuer i Kædekælderen).

Blaa Serges
Klædning
Kr. 132,00

Nørreport.

SK0TØJSMAGASINET
1
,, V AL D E M_AR "
Vesterbrogade 85 :: (Grundl. 1878)
Sidste Nyhede1· ar al Slags Fodtøj. Leverandør til Forbrugsforeningen.
R•71a, ationer ttdføres.

H. O. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage,., og Garnforretning.

ø���������������8������
ID Personbanegaardens Marketenderi. rn
l{I
ID

F. L. Viltoft.

anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale.
�,? S"2 Se! S-2 S'2 Si:' Sc1 S"2 S"2 � c;-;, 5"25"2<:;-25"? 5"25"2 i;..? Sc.' S"25"25"2J

St ri k keriet ,,Bøge1 '
ved Aage Jensen ======= Dybbølsgade 41

Alt i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri
Statsbanefunktionærer 6 pCt. Rabat

A. Peters.en, Vesterbrogade 75.

======= Telefon Vester 5973 y,

I. K.ls Møbler Ul Værkstedspriser. Reparationer udføres.
C. F. Sørensens Bageri og Conditori

Telefon V. 6322,x. - Oehl"ns••hlæ��- ..,rade J 2. - Telefon V. 6322 x.
Varerne bringes overalt.

TRÆSKOSTØVLER

Stort Udvalg. --
UnderhPklærlning- Rtrømper - Snkker
J. l\it'lSt-D = == Telefon 8631
Nørrebrogade Nr. 32 - Kjøbenbavn N.

brugte og nye forede med Sælhundeskind. Alle Reparationer af saavel
Træ- som Læderfodtøj udføres.
,,0mnia", Gasværkavej 37.

====til Lagerpris====

1.Klaeses Cykler - l!lngelsk Model - Smaa Priser - Afbetaling indrømmes.
Fuld Garanti.

Tapet og Rullegardiner

Cykletageret, Istedgade 47, 2. !'.5a�.

A/SKjøbenhavns Mælkeforsyning

E tabfoeementet

Talefon 310- 954.

'l'elef.

anbefaler fra·sine detail Vogn e : pasteuriseret sød Mæl k, K ærnem ælk, Fløde,
Eksportfløde, nykærnet Smør samt den
af Lægerne anbefale.de Tuberkelfri
Børnernælk paa Flasker.:.

(A. lU .'l'h un eby)

Specialitet: Dukker og Dukkereparat.
Stort Udvalg i Legetøj - Billige Pri~er

Vst. 43

VesterfælledveJ 80- 82. København J
Ny Ravnsborg Cabarettån

n RA.K:E TTE N "

'·

.

hver .A;ften Kl 7¾. · Billet-Tlf. Vst . 4558
Forudbestilling fra K l. 5.
.. _ __
Ær~. I. t;. Ch ri!ito!l'.t .1·sr~• ,

lstedgadestegetøfshus
66 , I"' te d ~ ad e 66

,,Ny Ravnsborg"

VESTERBROS FRUGTLIGER
E;NGHAV .E PLADS il.
Fru gt og Grøntsage r.

.
' Tørrede Frugter samt Oonserves,
Bi ll ia st e Pr iRP. r.

-.· en p' ag man .d;
ø
b
.
Os
K h
1. Kla sses H erre og Damesl<ræa eri efter Maal. En fin blaa engel;_k
Serg~s H abit fra 100 Kr" Prima graam~lerede_ Vin~er f_rakker fra __7~,Ki-.
Pasnmg garanteres.
Stof modtages t1i ForarbeJdnmg. Best1llrnger
.
1.r R
,
modtages fra Provmserne.
KRF;DIT l 1~D ØMMEt;i.

Adelgade 43, 1. . Sat.

København:.

MORTEN PEDERSEN,

Tlf. 89. Viktualiehandler. Tlf. 89.
VALBY LANGGADE 36.

P. Rasmussen s
(fh. Luise E . Jensen)

Blomsterforretning
Istedgade 124

Telefon Vester 827

AI t i mod erne Hlom sterbin deri.

ELLEBY E

.TH.

NØRRE BRO GA D E 4 3.

Telefon Ct'ntral 368-388.

Possement. Besætnings-Artikler.
Foerstotrer Syartikler.

~I~<:f fe

fl

Smør I ag~ ret

C o l - ,,,
~
d
,,
G
, 1"" rn !iit':
n s,1ta <" 2 , , -•·
.
F ineste Ve get ab il M'a rga r in ~
9
2
F inN;~~;ta~ .fa~~::i·n: ( ~~.. 2 .
84 Ø r e pr. 1/2 kg .

l Hjalmar Hansen, l Kl. Ko~!!~~~~r&tninn i.W·. •m1::~:•;::,~
_c~'.""
Schabraham
F in este d a nsk lu r mærket Smør
o g nyl agte f ri s k e Æg sælges

'

!

Istedgade 32

!.

Specialitet : Java Mocca Kaffe.

2..52.....C:5''2.52..525'

2..::::::i 2 . 52.=:52..52..52..Si=:..S'~

II, · 1, Klasses
Herre- og ·Dameskræderi
Telefon Vester 1165 v.

Selskabslokaler.n e, Frederiksberg Alle

modtager Bestillinger· paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller.
20- 100 C~u•yerts. - 1. Kl.s Køkken .
r1l
Æ rbødigst J . M. HEDETOFT.
5 25 2
52

IH

,

Æ

1/J

SMØRC~EN~TRA
·L~ENc;?s:i;:=,-::~=7

·

=

.
ISTEDGAOE 31 =

Smør. Marg~rin~. Æg. Fedt
Ost og Konserves.

SofUS
Andersen
,
·
·
.
.

1

Garnn ti fo r Soliditet. 1

CHR. NIELSE_Nr~ :t:~a~?ter

1.

n" uageri

&

fo rh. man geaarig Tilskærer hos
C. P . Lauritzen & Co.

Ko_n-

ditori. _Hillerødgade 26
Tlf. Taga 547 V.

Monterede Væ relser pa a I. Sal.
209
·

VES '1' •t J K H H OG A . DE 1 0 4 .

StatsnaneDersonalets

.~raodtorsi,krinas-Forenin~.
Eksped itiomkontor :

Vesterbrogade Nr. 26,
Telefon Nr. 6626 .

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000
Me<llemmrr, eje r ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

L av Præmie.

Indmeldelser

,

Enuh.aveplad& 1·ou 2 t~- s°:.

Kulant Er6ta tning

oa

Oplysninger

pr . Bre v eller gennem T illidsmændene,
der for Aarhus er:
Hr. Togfører L. P . 8 an sen, H r.Maskinarb.
N. M. Nielsen, Hr. Magasinfor mand M.
Nielsen, Hr. Lokomotivfø r~r J. J. Nis. Men, Hr.Assist.Thiede, H r: Overbanemst
Bølling og Hr. Fuldm ægtig B. Bertelsen
· Regnskabskontrollen, giver Oplysning
om alle Foreningen ved rørende Fo.rhold.

Kø
b D .e re .s F o d tøj~= SlagelseTalgsmelteriAls
i Istedgade 124. Stort L ager af elega nt og solidti

Herre-, D ame- og Børnefodtøj til bi lligst e Pri ser.

P. Mathiesens Eftf.

A/s

,

Slagelse

Præmier jus og Talg.

Det danske Mælkekompagn-i, København.

