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L O K O M O T I V T J!E N ES T E N V E 0 
·sYDGRÆNSEN

\ i 1hu ·ker endnu temmelig lyd ligl cl •11 
Opforcldn°, der ud cndl Lil lat baner
ne · Tjene lcmrcncl Jr·1 (;�ueralclir ktora
<lel, c1a d r var Tale rym Be ,Atel 'C af 
l lacl orne i 'ond rjyHand. Man forlang
lo alle mu!i0,o Kvalifikationer af dem d r 
on ked at k mme til det aenvundne Land 
ng om en nf de vigtig te kræv de man ,flt 
tic paagæld nclo l ulde føre n aaclan 
Oirng,ang, forrn, at "rjen le1m-cnclen J unde 
·arnarhcjdo pa•a len tbccl t mulige Maad

og derved bid rag til al go re d n elan l c
t;,l T l e for Landet po.pu,lrcr. Ilerimod
kunde ler ikke fra T.iene "l 111ænclen i
de gøre- nog II Tnchending('r det var jo
fri\'illia al so c d rned og El n igten var
for :--aa vidt god nok.

Hvorvidt man 1liar a11vcncll l1,11 samme 
l•'r('m0an rnaadc ,·c•d l-3e c\'llel c nf de 
overordnede _'tillincr •r. ·er vi o · ikke i 
8land til at oply, o 01111, men 8anckynlig
,hed n taler for al Kravene ikke ,har w--c
rct mindre, og del maa antage , at naar 
de ·kar1pc Beting l er stHl cl i Henven
de! ·en til do und 'rordne<lc Tj<en temænd, 
l'r form 'nllig ikk ,mindre karpe Betin
gcl er till l lil de vorordneclc. Vi vil 

g aa ,tro, -at dmini lrationen i lminde
ligih cl ,har v ret h ldig m d Embed be-

S,l'lkl,;ern · dernl'dl•, livnd rn·111 1har al 
(; nrncl til at glæde si er over men i et Til
fcdcle har det kodet paa gtpaagiv n
hcd i ·bemeldte Hern eende, nemlig v cl d-
11"--cvnel en af Ing. Hcrsom om ktion ·
chef, llhi der !har ,·1:-cr t (+niclnin•rcr fra 
ti n ford Dag han he0yndtc in "\ irlcom
hed derned g di c +nidninger yne · 
der ikke at v re Mulig:bed for at faa 
bragt til Ophør. 'lan kan ikke brng don 
Fork.Jari110, at · tanden ,·ar fuld tænclio
uprov l orr nl 1rna11 derfor var i fuklJ,orn
nien rrod "rro, da 1lwn endte derned oo
al man maaUe anta0 , at a'lt nok vild 
forme ig ,J)aa lbc-d te Maad . ej, der var , 
i Virkeli0heclen lydelige Tilkendegiv l r 
fm en kortvarig F'unktio1 tid paa 'jæl
la nd. at Ing. ikke egnede ig til Arbejd t 
i Marken og al han fu]d,stænclig avncd 
l•'or -taacl e a'f a,t om0aa Tjen ternænde
ll(' i dcu prakt.iisl<-e Jrrnbanetj n t og cl t 
\'iJde være omlr('nl som at vinde cl n to
l'l' C4rvin t i  Lotl riet 1hvi der i dc:ite F'or-
1hoJ.d kt1lde værr kct en glæcleli0 F'orau
clrina. D •t var drrfor og aa m cl mi -
tænk omme l li'kkc at vi bømærk de den
ne dnævn J og vor 1i lro til, at Man
ll<•n Omga11b form o,·edor do 1ham under
rri\•nc Tj 11e temæncl kulde nure nnder
gaaet en heldig Foran cl ring, vi ,te i0 fulcl-
tændi0 1ber ttig t. Det yn derimod at 

vær aalede , at han citer at have følt 
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'i>ANSKfuoMOTIVftDENDE 
·ig fa l i 'adle11, stadig oplraxler ,p,rn en
aadan Maade, at ihan udrc k r Per on•:1-

let dag-lig, nart pa,a en Miaadc. nart paa
en anden Maadc, uden at det er muliO' at
nævne store Sager, :man kunde fri, te til
at sige, om det er værrl at rej c sig for,
men tadig di e cvindelig,e Knruppenaale-
tik, der ti,1 yv,ende og ·idist gør Tjene
ten til et Helvede for den underordnede

Tjene temand.
Det er ganske klart, at aad-anne For

hold a1b�o1ut ikke er i tal banerne In
ter s er, og at Forholdene maa forbedre
enten paa den ene e'llcr den anden Maa
de. Det kan vel !heller ikke nn<lgaa , at
Befolkningen lblivcr 'kendt med at der bc
staar t aadant pændt For1hold mellem
Ingeniøren dernede i ønd rj;ylland og
Lokomotivmændene, og , c,t i ammen-
1hæng med den enere Tid meget kedelige
Forhold paa andre Omraadcr yd for den
gamle Grænse kan det maa k bevirke en
uheldig DQllll over dan k Admini tration,
der ve'l iovrigt i ,a-1,le andre Hen ccnder er
u,paaklagelig.

En .saadan uheldig Dom over Embeds
rnæn dene i ønderjylland bul'Cle det ikke
tillad·e Ingeniøren ·at fremkalde, hvorfor
en Fora11clriug bør finde tcd.

over 
For,handling møUem Generaldir(jktoratc_t 
for tat banerne og J errnbaneorgani atio
ncrn Fællesudvalg Tir dag den 13. Juni 

1922 Kl. 10 Fm. 

For\handlingisemne: Ændringer i ni
form regulativet. 

Til tede var for Geueraldirektorntet: 
Kontornheif Jacobi, k t. Fuldmægtig Høg -
gaard og kst. Kontrolør La en. 

For Fæl'lesudvalget: Lokomotivfører 
Rich. Lillie, Lokomotiv.fører Q. M. • ihri
sten •en, Forretningfører Oh. Peter en, 
Overportør 0. Ander en, Pucl erformand 

hriistian en, Kontrolør Ohrmeyer, Tog
fører ohlander og A i -tent C. A. Gu
sta,v, en. 

, id tnævnte førte Protokol•len. 

J(onlorchef Jacobi indledede F rthancl
lingen mrcl ·al byde Fælle udvalgets Re
pr enlanter Velkommen. Forstod at Or
O'ani alionerne ikke var begej trede for 
det for ligg nde For,slag fra Admin1 tra
lioncn, om imicller,tid ma,attc iholde sig til 

parckomrnilS ionens For.slag. Adimini
trationcn vilde være ly,dlhør for Øn ker 

om rliffieHO'c mindre væsentlige Ændrirnger 
i det forelagte ,For 'lag. 

Lillie:. Per onalet har ikke givet Til
·lutning til Forandring i de gæld nde Reg

ler, men h•ar øn ket et dvalg ned at til
at under, øge ihele pørg maalet, ligesom
P r, onalct Repr entantcr i parekom
mi ionen 01el,I r ikke ihar tiltraadt For
·laget. Fore. •la,ai· derfor, at et niform -
ndv,alg ned ætte , og at dette behandler
h le det fornliggcndc For lag, navn'lig da
kun Øn ker om mindr Ændringer kan
vente imødekomne ved Fonhand'lingen i
Dag.

Kontorchef Jacobi: Det 11ævrere Ud
valg, om er autyd •t i Generaldirektora
tets kriv I e ruf 3. d . kulde kun 'be-
kæftige, ig med Uniformern -Ud eende 

for de for kellige Lønning, kfa ser o. lign., 
se·lvc Hoved agcn ihar været behandlet i 
2 Kornrmi sioner, hvorfor man nu maa ha
ve Ændrirngerne gennemførte. 

Lillie: Vi'l ;p,aa,pege, at Organi ationer
ne rhar hævdet, at parekommi ionen har 
savnet aglig Ind igt. Hele Beklædnings
spørgismaa,l t er nøje knyttet til Fa:stsæt
telisen at Lønningerne, hvorfor de fore
slaaedc Ændringer fakti. k er en b.ety
clcnde med Løn.forringeLse. Maa 1a.sthol
cle Øn ket om, at he'le Sipørgismaa:let 1be
handle i Udvalget. 

Kontorchef Jacobi: agen ih.ar været 
drnftet i ,tatshaneudvalget o,g .senere i 

parekommis ionen, og Per, onalet var 
dog repræsenteret i !begge. 

Oh. Petersen: Det er rigtigt, men i 
tatebaneuclvalgels Underudv,alg, om be

hand,l de niformsleveringen, var der in
gen RepræseJ11tant for det Per onal,e, der 
er normeret med niform. Jeg er sikker 
paa, at 1hvi tat baneudvalget ,F,lertal 
ha vcle harft tiL trækkeligt Kendskab til den 
Brlllg, der gøres ,af niformen, saa vilde 
R ulta•tet være blevet anderledes. Over-
parekommiJ sionen kunde. ikke forbedre 

et pa1·eudval� Betænkning. Det er en 
Kend gerning, at tofkva,Iiteten er langt 
ringere end i de andre Etater, hvorfor 
Brug terminerne ikke kan forlænge . Vi 
er i det Hele taget s,aa let till,ede med 
H�n yn til Kvalitet og Terminer,.at Or-

194 

l:, s ... .. I ) 

,a; , _ ,.; {' .s s 
U)S , .. 

s ,s 
0 

,s iS, 
,,, (' (' $ 

s ; 

s $ 8 s 
s 6S s 

s ,s I i!:, i:-
'et" -

s 
$ :, e 

s Si tl s 
.... H s s s , 

::i ' 
es s e s tes 

S!'1 (;' 

!-, " u s .. 6 l-1 
(' s . 

(' .s s l" e 
8 {I 

,.; 

; S, s 
s s "I ('• , es s s \ 

s l) 8 ,5 es s 
s :-i s s s ,., s s 

s 
' • SS 

s s 
e 

s s 

s r 

P.ROTO KO L i:: 
s 

s s 
+S s 
es ,S • s s 

• C l1 
TT s 

s u 
s <:. I s 

# s r:; s 
SS {I 

es ,- s .;S 

6 s r:; 
s es s 

(' t$ 
s:; s $ s 

s s s 
"' l" s 



'i>ANSKIQ.KoMOTIVftDENDE 

gani ationerne ikike kan være med til at 
anktioncrc de fore laacde Ændringer. 

Organi ationcrne har :haft altfor kort Tid 
til at behandle et saa omfatt,endc og be
tydnin,g,sfuldt pørg, maa:I som d ttc er. 
Derfor bør l• orslagct 1henvis til t sær
ligt dv,ailg, lhvor en ,agkyndio- nder ·o
gel,se vi'l kunne ad'giv _et godt Grundlag 
for videre I• or1handlincr.. 

Kontorchef Jacobi: HvLs Kvaliteten 
var i -det v en tlige en inden for d,e for
keHige Etater, ku11dc aa Terminerne og
,a,a være en ? 

Lillie: rhejdet. rt bør do" o,!!I. aa 
tages i 1 etragtning. 

Oh. Pete1·sen: Po tne enct Regulativ 
byder bedre tof og kortere Tid rum nd 
det, der give o . Forslaget her er for
feilet og tillet paa Grnndlag af Po t-
par,ekommi� ionens Betænkning, der vi

ste sig ikke at !kunne ,holde. Vi imaa kræ
ve aa lang Tid, at en grundig nder
. øgeLse kan find !Sted. 

Kontorchef Jacobi: Paa hvilke Punk
ter menes Tei-minern at vær for lange? 

Oh. Pete1·sen: Den Tid, d r er fore
slaaet ,længere end et ar for Jakker og 
Frakker, er f. Ek . for meget, og om 
Helihed er det for,es.Ja,aede ikke et For
handling. grundlag, dertil bydf}r det paa 
alt for tor-e Forringe! er. tatsban rne 
har i Ti-dens Løb forring t niformerne 
aa meget, om man ove1 hoved t kan, baa

d 1hvad Kvalitet QO' Foraribeidning an
gaar. 

Konto1·chef Jacobi: Kunde ikke er
kend Rigtiglh den heraf; det vi er ig jo 
dog og aa, at ad killige af Per onalet kan 
Se lge dere niiform. 

Oh. Pete1·sen: Det vil jeg ikke bestri
de; men det er jo indiviclu It ,hvor me()'et 
eller 1hvor 'lidt man lider pa1a , it Tøi, og 
man , ælger dog 00', 11a cidlt Tøj. 

Lillie: J g vi'l gøre opmærksom paa, 
at siden ,Finan 'loven for 1919-20 01· ,der 
en aarlig ,B vi.Jli11g til Levering 'af ni
form til Lokomotiv-per ona•let, men der er 
kun lever,et 1 æt iden 1919. 

Kst. Kont1·olm· La sen: Før te Leve
ring kulde, uan, et hvornaar dleverin
g,en til Per onal t fandt ted, gælde for 
Aaret 1920 og næ te for Aaret 1922, det er 
saaledes denne sid te der :mangler, og For-
ink l en af denne kylde, hoved agelig, 

at et betydeli()'t tønc Antal Lolwmdtiv
førere end ipaa regnet 1har forlangt Ja l ke 
ruf Sommer to-f (Mand•arintøj) i tedet for 
af Vintersto,f ( od-er ffic r klæde). 

Kontorchef Jacobi: Dette·, pørgismaal 
skal bliv,c nærmere under øgt. 

Ohmeye1·: tat banerne er selv inter-
c credo i, at Per onalet r fol'synet med 
en B klæ,dning, d r yd r virke-lig B kyt
tel e mod ublidt V jrlig og derved virker 
for· byggende mod y()'dom. Vil mene, at 
Meddele} t· om ' alg ,af niiformer er 
t, rkt ov r lrevne og til byder at fr-ønwi e 

en Tog.førerlrnppe, om .den er ucl fter 3 
Aars Brug. 

Kontorchef J acobi: J cg kan ikke op
la gc en D tai'ldelbal anga•a nde Varighe
den, da det maa fornd, ætte , at dette For
hold €l' grundig under øgt. Maatte ·an
mode Fælle ud,na,lget om at fremkomme 
med vcntuel,J po iti,·e Modfor lag o,·er-
for dmin1 trationen For lag. 

Schlancler: om rund til alg, af 
· niformer kan ,anfør , at Leverancen i1k
ke ,sket regelmæ ig under Krigen, :men
at Per onalet undertid n fik leveret 2 å 3

æt paa 0011 Gang. D tte medførte, at 
Persona,let i tor d trækning maatte s'1i
d paa civile Klæder i de P rioder, hvor 

niformerne udebl v, meden der til Gen
g· Id kunde ælig nog t, naar · Leverin
gen fandt ted. Har m d:bragt n Vinter
kappie og en Regnfrakke, <ler ,har været 
brugt i 3 ar, og øn ker dened at paa
vi, e, at man ikke kan være 0mmelig paa
k,lædt, · aafremt Brug,stiden forlænges. Vil 
og a,,a ()'øre opmærk ·om paa, a:t tofkva
Iiteten er blevet ,betyde,lig .forringet i Lø
bet af Aarene. 

Kontorchef Jacobi: Jeg lægger ikke 
afO'ørende Væmt paa de stedfundne alg 
af U niforrn; men den al mindelige M ning 
er, at cle nug ldende Leveringistermin r 
er for korte og aa under Hensyn til, at 
Tjen€ tetidcn er b'leven 1betydelig nedsat. 

chlander: Togper onalet har ikke 
faaet kort r Tjen tctid. (Forev1 te en 
Prøve af det tod', om bl,ev leveret i 1922). 

Lillie: Kan man ikke ene om, at ,der 
ned, ætl s l dvalg med den Oipga,�e, for 
det før te at fore ,Ja:a Kvalitet og L ve
ring termin r, oglfor det. andet at beihandl 
, pørg maa•l t om Di tinktioner m. v. 

Kontor·chef Jacobi: Jeg !bar ikke B -
myncliO'el e til ,at indcraa 1herpaa. Kan Or
ganisationerne ikke fremsætte et Mod.for

ing? 
Oh. Pete1·sen: , elv om 1, tat banerne og 

Ministeren bestemmer, at aadan skial det 
\'H'l'e, dl 1pørg. rna:alet bliv,e ved at leve. 
De Ændringer i d t nugældende Regu,Ja
tiv, om vi kan gaa med tH, er aa rnaa, 
at vi ingen Grund ,har til at frem ætte dem, 
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'i>ANSK_ffu<OMOTIVTiDENDE 

med mindre en aiglig F .-handling og en 
virk lig T nder, øg I (' kan find , t d. Det 
er kon tateret i I parekommi ionen,, •at 
, tat. banerne er afgjort lanat d billigste. 
hvad anga•ar dg'iifterne til { niformsleve-
1 ing, og det er ,m a t . ·ton' Be'løb, det 
dr jer ig om; dette ·kyldes d 1 ·, at l•'or
ar,bejdninaen foregaar \'ed IJj lp af Tugl
hu fanger eller U H>· ·l1n·p Klæclegro en'
r , og cl I , iatrman for {k tør t Per ·onal
arupp r an\'endN det lc1rvelig::,;tp tof, {ler 
finde . 

Konto1'chef Jacobi: .Jeg vil da re�u
rn r F 1han<llina n cler,h •n, at Organi a
tionern mener, al 11 •an paa all Punkter 
hm· bevar, cl nug, ldcndl', 111Pden <lmi
ni trntionen i det torn og ihE'lc rrnaa ,hen
hO'ld , ig lil tat ba11cudv·alget og JJ• re-
1 ommi ionen F01· lag. og derfor kun 
kan give Lnd)·ø,mrn •I r paa enk He min
dre væ entlige Punkter, for . aaviclt aa-
danne kønn rim lig, . 

Oh. Pete1·sen: "\ i \'il gcrn °'aa '111 cl til 
('n R vi ion, men fa tiholder / 11 k t om en 
�aglig Under øge!· i et l elv lg. 

Lillie: Det er ikk vor M ning, ,at Ud
valg t lnc1sWling kal v· re intet igend,e; 
men yi øn ker en sagkyndig og grundig 
Under øge! e, og vi er· ikk r paa, at det 
vH være en Fordel for all l ·arler. 

Kontorchef J acobi: .Jeg kan ikke ind
' at der k•an OJ)naa noa t ved ed æt
I e af et aadant d,·,a,la; men jeg maa 

prot tere imod Pa tand om, •at General
dirnktoratet ikke vi'l forhandle. P.aa den 
and n ide mener j g ikk , at der kan for
handl om Hoved yn l unkterne med 
Hen yn tH Terminerne, og dette ihar vi t 
h li r ikke været tat mini teren · Me
ning. 

Oh. Pete1·sen: .Oraan1 ationern ,hat· 
i.kke givet. noget om ,h I t Til agn om rfil
lutning. 

Ohrneye1·: En Drøft l nf T rminern 
kun vi i1kke af kære o fra. 

Kontorchef Jacobi ma•att tadig kræve 
Fæll udvalget henvi t til at frem ætte 
motiver,ede For lag. 

Oh. Pete1·sen: D till cl For lag er 
11 b ol ut urimelige. 

Konto1·chef Jacobi: Øn, ker FæUesud
va1lget en ,begræn et Tid ti'! at fremkQlmme 
med et Modfor,slag? 

Oh. Pete1·sen: Vi kal komme med et 
• or. lag, om vi mener er t Forlhandling -

arundlag, idet vi d g tadig ma·a holde
for, at et Udvalg 1bed t vil kunne frem-
kaff all Oply ning r, og jeg øn ker at

fastslaa, -at der ikk vil v 1· r t mange

Pcna ut vind', Jwi m:rn ikikr vil ga:1 Per-
01 al ,t for næ1·. 

Lillie: ft'a.,lle ·udvalget 011sk r dette lJcl
v,t.lm nNlsat, og vi er P'311 <kt rene 111ed, nt 
det, der l'I' 1fr mkornmt't her i Dn,g, iberet
·tigrr ,drttc 011 ke. Ku11 fluib i li rt gaar \' i
ind 1),la al frem1 ætte et Modfor lag ,dn vi
stndia 011sker ('11 ·ag,lig l nd l' øgcl c.

Ohmeye1': Grnndlag t bor dog ikl , lig
ge f.a ler 'her, end Jwi For,hancllinarn vn1·
f<c>d 111(•d , tat mini tercn. .

l(ontorchef Jacobi: 'tal mini, t ren
,·ildt• form ntlig for de væ. entlig t Punk
ter,.· \ lkomm nde fole ig IJund n af 'pa
r,] ormmi · ionen Betænkning.

Ohmeyer: Er ,detd•a en Lap , at P.ak
,h u ·me ·tr nc i'ld l' frrmticl ig ,, ·lrn l n rimrre ·
m ,l] ldtrø.ic'?

Kontorchef Jacobi: 1 ,t er Pl al de
8p ra,. maa l. der kun<le ta 1€ om.

'chlander: Vil 1hen tiM , at cl r til Tog
p r nalet le\'rre� Oldve te i , ted t for
l ldtrøj r.

Kontorchef Jacobi udtalt , at < rolle -
udva]a t ,principale Øn k •: d tte<l c 
nf t dva•la til Behandling af T rmin og 
Kvalitet il kc kunne imodekomme , og gik 
d rfor ud fra, at Froll uclva)aet vilde 
fremkomme med et For lag. 

Lillie: f Hen yn til vore Kongre er 
tør vi ikk love at kunn fr mkomm med 
noa t i denne Maaned. 

Kont01·chef J acobi: Turcl af H n yn 
til On k liglheden n.f at undgaa For in
k l e v cl cl komm nde · niform l verin
a r ikk give længere .Fri t. l an der ikke 
ætt a•a 111 gen Fart pa•a, at vi kan Iaa 

d t inden dgangen af d nn Maan d? 
Lillie: Ja, men det lbli\' r da før, t n a,f 

clc all r. id te Dage i Ma·an d n. 
Hei-111 cl s1luttedr Fmiha11dli.naen Kl. 

11.30 Fm. 

KRAFTTAGET VED 'DE PRIVATE JERNBANER. 

111 r d i den id, te Tid forind n le 
obliaal ri ke \ oldgift dom t· 1 be t mnwl
,. e1·s Tilpa ning, tod d t Majol'ii ten af 
d ,private .Jernbaner Per ona1e ·klart, nt 
virkelig unde og rim lige Fo11hold -
ærlia i Løn pørg marulet - ikke kunde 

komm i tand ved vort Lands private 
.J rn1ban 'r forinden Arbejd giv rne paa 
en Il r anden Maad !bibragte den Op
fatt l , nt Personalet ved de printe 
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'i>ANSK,&KoMOTtVliDENDE 

Jernbaner 1havde ,arnm' Ret til taalelig, 
Ek istensvil,kaar om '111hv l' om ,h ,]si 
anden M dl orgPr ler uclfoe t •t sam
fund nyttig' oo- nocl v 'ndi crt A 1·h .idr amt 
at Per· onal·t oø aa v...-1,r foldt b mit Lil 
at ofr thvad s0111 held ifor at bihringP 
Arbejd give1'110 cle11n Op[attol ·P. 

D n 1· lati\·l lang0 'l'id, under ll\'ilk�n 
de obligatol'i kP Voldgift.·clom lol ·be-
te.mmel et· lilpa ·· •d<'s, 1hav,dc 110mlio- hi

bragt Arh jds0i\'l'1·11c den Ovfotlel e, al 
man kun cl gore Il vu cl 11111 n ilck, d ,t h ,1c 
lutted i allv Tilfa,lcle med <•n Voldoift ·

dom, og ,cl tle bevirkc·cl ·, nl man alcl1·in- tog 
Frem tillino-er rlle1· l•'or,lwndling 1· nwLl 
cl n Alvor ag 11 om saadan i Virke
ligheden krævock Dertil I om, at Penrn
nalet i den Tid, da Hc1Jyt-tel · af clirekt, 
Kraftan tr ng I, •r v1:1r fo1·budt, al n • 
kunde gorc Bnw af d 1iclkr om lJd 
til Raaclio-hed g 1111cm R olulioner, 1o
deudt-al I r og Paavil'kning a.f Offenblig
hcden ,og iovrigl a""il i-c for ·in , \10-. 

Dette. yne at bibringe Arbejd givur
ne den Opfatte� e, at Jern! an per nal ,t 
nu ikke mere vikle lier tlcuncle anvend, 
andr kmftige faHer for I-Imvdel af i
ne Lntcr r. "' •aa efter at den oblio-a-o 
lori, k Voldgift dom tol afgor I c ikke 
mere gjaldt, har man 1helt naturligt ven
tet længst mulig >med Brngcn af ir jke
vaabn t, vel vidende at d tt paa vis , 
Ma81der er lrnægget naar clcl "'ældc1· Ar
bejderne i lrnindeligil1ed, O"' at cl tte af 
Jernlbanemændc110 maatte anv nde m d 
ærlig For, igtigh cl. Man vent de al Op

høret a[ cl obligatori kc , oldgift, clorn-
tol 'be lemme! er kulde faa den irk-

nin o-, at rbejd o-i,·ern for tod at cl t nu 
virkelig \'Ol' lvor med de It o,�handlin
o-er der fortes. Lmidlel'lid •har Forhand
lingerne cl idi t ar bibragt den Er
faring, at denne hor. fra ribejd giver
ne ide ingenlunde var til ted . M re og 
mere tod ,det klart for. enhv rt nog nlun
d klart eende Individ at en Krruftmaa
ling mellem lnl re. em var uundgaiaelig. 
fan 1havd balan eret ig fr m saalæagc 

at tilling n var gan k uh lclbar. I en 
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aadan , 'ituation er det ikk til nog011 
Nylll' at fromhæve Iødvendio-li d n af at 
·andanne I onOikter rdnc uden a,t cl t

stor' Publil um 1bliVPr den lidende. Pint.
Hvad .1ng,1a1" d rpri\'atc Jern'bant'r, kan
ingrn m l J, oje pail 'laa n'l .Offentlig1h ·
ckn i le 20 Aar Organi ation •n _bar Pk
si 'leret, er blevl'i unødvendig forw·oHgct.
/-)por0sma,. let r, om man ikk fra P 'l'

so11..1let' Sid nH for læng • ,·cg tilbag!:'
for tlPn Kraitma ling ,srym m· n lwno- l1n.1·
Vl:l-'rcl paa ·det r0n • m d var u nndgaaelig,
og al cl i er dctl · F,rmholcl -<le1· ihar bi
bragt Arbl'jdsgiverne d 11 ,pfaltet e , at
man , ·laclig kunde fod ·ætte m cl at <likt ,_
r' Pe1\·011alct O"' at dette ikl e vo,·ed, at
gribe til ,t vir] cligi fi'm· ·v· r.

For .:it erindr' om nogl af le brænd
ba1· Emner, s01111 i de enere Aar har 
hobet ig OJ) \'Cd de privat Jernban•r, 
I aliøv r man kun at min le m Beo-iven
ltcdernc i lutni11gen af 1920. Da enede 
Parlcrn li'orhandlingsdelegere·d:e; und '1' 

Bul'caucbef JG,hlrnark Forn1ancl , kab, 
0111 ,t For Jao- tiil Be lemme! r om 'Kri"'•~-

::, 

tillæo- for 1921, ,hvilket For lag imidlertid 
ba o -cfter forka· tcdes a[ Arbejd giverne 
med Hr. 0. WallenbcrO', i 1 pid n. Den 
Opfor,s 1 om de m l inter erede Ar
bejd, o-ivcr da lagde fo·r Tiagen. ,·ar a[ 
11 aa udfordrende Be kaffenih cl, nt man 

et jøbUk an aa en aaben K0nflikt som 
uundo-,aaelig. t, tyrk prøven ikke aller -
de d n Gan"' 1kom i tand er blevet for
tolket paa forskellig Maad . 1 oo-le hJr 
af d tte Fo1hold , et t , vaghed tegn, 
trod det at man med mindst lige •au tot· 
'oj kan ib teo-nc debte , om en u ædvan

li"' rad af 'elv,belher k I e og 'klog T'.'lk
tik. D t var imidlertid i dcligt at 'rbcjd. - ·. 
giverne drog urigtige lutninger ruf .den 
besindige Koldblodigth d som Per onale1 
og det rrnani ation v d d tte Tilfælde 
lagde for Dagen. Dette er uldei tyde
ligt fremgaaet af F·o1 handl i ngerh .'Om 
en re er for,t m ,J,l 1111 Parterne. 

'om et lq)i k Ek mpel ,paa. hvor non
oha J.a u l man paa . 11bejd, gi verlhold ma
ner ut kunne optræde, da cl t gjaldt vig-
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'i>ANSK,&KoMOTIVftDENDE 
tige pørg maal for Per onalet, kan og-
aa erindre om, at Ender ult·atet af 12 

_ ar Fonhandlinger vedrnrrndc alminde
lige Bc <lemme! er om Løn under, 'ygclorn 
La:•geli1l,syn 1111. 111. ,. cl <lo .private Jernba
ner, \'Ur n 'kriv(•l, c pa•a 3 ider fra 
Jernbancrn rbcjd, 0iverforening. •liv, 1·i 
man meddelte, at man il'ko kunde tiltn-c
<le det af Dolegered [ni begge Pa1·te1· 

fr t111 atte For l•ag. 
D t var saalede ehindl,\· nde, at det 

kun var et Tid s,pøræmaal naar 'triden 
for AIYor skulde u,cl,b1·yde. 'om a1J,Jerodc 
meddeH er den ogi aa nu begyndt ved 
'tockih olm-Ros! agens Jem bane, idet at 

samtlige der i v. Jerrnbanemand,sforbund 
Ot'ga11i erede Per onalo - med en Undtd
gelse - Kl. 5 i Lørdag Eftermiddag ned
lagde Arbejdet. triden Begynde] e er 
gaaet for ,sig uden unødvendige Rabalder
nu,mre, om cl t 1Ja er ig og an taar en 
. lwl t og maaibevicl t Adbcjdergrwppe. 

En Ting som udnytt mod Personnl1.:Jt 
er imidlertid ocialmini teren Opfordring 
til Parterne, at lhenvi. e Tvi tens .fgør,'3]
se til J ernrbanern Voldgift dom t•)I. 
Man vil i Per onaleorgani ationen Af
sla O paa dette For 'lag . e et vaghed tegn 
vedrørende det agilig lærke i P,ersona
lets Krav. u -e1= imid.Jertid Forholdet aa
ledes, at der .foreligger aldele vægtige 
Aar,sager for Indta0el en al det S-tand
punkt Forbundet har deklareret i denn 

ag, og man · ku'1de maa ke tiHade ig at 
forud ætte, at der om de ær de_ hiben
t r havde lhaft Red paa di e Grunde 
. aa vikle Sagen og aa .for dere Vedkom
mende ,ha,,e tilleit ig nog t anderled , 
li0esom man og aa maa ,hav Lov til at 
forud ætte, at ik1ke heller ocialministe
ren er saa kendt med 1Fo11holden paa det
te Omraade i den · eneste Tid, thi ·hvi 
clrt-te havd,e vær t THfældel ,hav-de han 
næppe uden videre fore laaet at 1henvisc 
Sng�n til Jernbanerne Voldgiftsdom to!. 

Vedrørende do a•ldeles æl'llige Grun
de , om. 1har forcligg t for Indtage! e nf 
det tandpunkt Fol'bundet har indtage-t, 

aa r før, t at b mærke, at Per onal t 

ved vort Land iprivate Jernlbaner i m.wc 
nd JO Aar lhar prakti eret VoldgiJitsrel -

afgøre! er. D t er derfor ikk af noget 
.Slag Principrytt�ri man 1ha1· tiJ.let ig 
nfvi · 'nd' overfor For, lag t. Man liar 
prakti er· t (l ,t, og ved .lwordede · det vir
ker, og om vi aHerede har bo.mærket, bar 
For.holdene nu til, pid et ig pa.a en aa
clan Maade at n Kraftprøv meJJem Par
t rn var uundgaaelig. bn Tilpa ning nf 

oldgW. afgøre'] en og aa ved d tte Til
fælde vHde andeli0 iklP !hav klarlagt 
Fo1�holde11e og s1lrn1bt naturlige Forudsæt
ning r for 011 rolig dvi kling ed vore 
privaitc Jernbaner, det vilde ndog, aa kun 
hav ud kudt Orpgøl'eil, en og ti'lspid ,3t 
For!holdcne yderligere. Det hjælper ikke 
i Fa·lcl irnan fra Journalisternes og maa-
ke og aa fra de ocialt intern er,ede 
ide 1holder for, at det kun 01· Kon tr11k

tion r, Virk lig1heden er nu , aadan, og 
ingen teoretiske Udlægning r kan fora11-
dre dette Faktum. 

Hvad angaar at Tvisten , kuld hen
vi til Afgøre'} ·o v d Jernbanernes 
Voldgiftsdom tol, aa er dette endnu me
re Lll11uligt. Første Forud ætning for at 
en Part ller tvende Parter , kulde gaa 
med til at lade en Tv1 t afgøres gennrnn 

oldsciiftsdom er· naiurligvi at man 11.:lr 
Garantier for, at den, som i id, te [n-
tan , kal afgøre ag,en, nem'lig Do1wto

len, F,ormand, ikke paa nog n Maade har 
haft Forbindelse uned I agen paa t tidli
ger Stadium og derig,ennem hund t f-ig 
lil tlenn . Denn Garanti for Hg

iger imid
lertid ikke 1her. Forud for Hænde! rne i 
1920, om ikke af Pla<l- hen ·yn vil blive 
berørt her, har , oldgift dom to·len For
mand været med til, i Egen krub wf For
mand ved de i Juni førte Forihandilinger, 
o0 fremsatte cl t F.or lag, om eg-entlig 
var Ar�bejdisgiverncs Diktat, med Anmod
ning til Parterne om at antag og under
skrive dette. Det rnaa virkelig under aa,
danne ,Fm hold U.lgive Sv. Jernbane
mand•. forbund at det ikke an er aadan
ne Garantier til tede for en upal'ti k Af
gøre! n.f pør� maalet, der r en For-
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'i) ANSK fQ.KoMOTIVTioENDE 
udsætning for at Vold O'iH dom tol1 vejen 
skn,l kunne følg . om vi forud 1har tn
tydet, maa dett ikke for taa a· led:}., 
nt ,man vilde væi-c viJ.liO' til at ak cpt r 
Voldgifrt, rlom ·tol afgøre! n under i111drc 
Forud ·ætning r. i har kun vil! t paa
pege hvor fold tændig umulig det under 
do forha::rnd nvær, nde Om tædigh 'der r 
at tænk 1paa Je1·nuanerne VoldO'ift d9rn-
tol .mod cl ns nuværcn lo Formand. lov

rigt for ligigcr, , om allerede paapcget, i 
dette 'l'ilfælde gan ko '.'eptionell Om
stændigheder, n,t al 'ra,le om AfO'ørel'' , 'cl 
Voldgift maa være ude! ukket. D l lydt.!r 
maaske no{J'ct e_icn<lomm ligt, ærHg da 
det gæld r Jei·nlbanem,.-C'ncl, d�1· igenMm 
en længere Tid 1har anvendt denne .� rem
gang,smaadc, men det er netop paa Grund 

af clenne Omstændighed, at de har indta
get dett, I 'tandpunkt der by{J'ger paa Er
faring og Sagku11id ka1b. 

Kaml_}' n maa nu føre til 8nde, og C'f
t r vor Mening r det bed1 t for alle Par
ter. Thi et alt Eor \ha tigt [ndgreib vilde 
ikkert kun faa til Fø1lge en for nt 
sikker.hed thl tand m cl evig Mi fornuj

cl ·e, der [ør ell r ener1 vilde give �lg 
dtryk i mere ,lokale 'rvi tig,heder. Det 

er !bedre at ,en or lentlig O,pgørel bliver 
iværk, at, om ren er Luften og kal).�r 
11atur'lige Forud ætninger for mere ti-l
fred, tillend Fo1 hold v d Jernbanern i 
F'r mtid·n. 

Hvad Personalet an{J'aar, ei- dette 
fuldt her, dt •paa d n ,, tyrkeprøve , om 
kun er begyndt, de ved at Kaimp n ka 11 
blive a1aard, men de ved og aa at den d -
ke er n Følge af et Lune eller en Følge 
af Vovemod, m n at de11 er fremtvung,�11 
af Arb jd giverne tejl' lfoldning ovel'
for d,e mest iber ttigede Krav, og de.t e1· 
derfor [rust be luttet paa nt føre clen,w 
Ka:mp til End . 

Mango af vore Med1lemmcr- ihavdc s ik
kert vent t at Ka,mpomrnad, t allerede nn 

kul.de være udvidet, man · yne rnaa l c 
nt det O'aar for langsomt med cl nnc - d
viclelse. De I an imidlertid være O'an kC' 
r lige. -t en dvidel • ndnu ikke er 

ket beror ikke paa, at man ik,k fra BJ
O'ynd 1 en har Ycgnct m d en nadan, ik
ke 1hell r paa at man t en te Øjeblik 
har regnet m d, at A ribejd ned-lægge!, 11 
ved tockholm-Ro, ·lagen J rnbanC' 
, kuld,e være til, trrokl clirr for nt rbryde r
bejd gi\'ern Mod tand. D t er gan J C' 
an�rc Omstæ11,dighedcr som foraarsager 
al d videl en endnu ik:kc r 1 ommet, m
_·tændigih der, , om taar i amrncrnhæng 
med •den fra Begyndels 11 lagte Pia 11, .saa
w·l om i ammen1lu.l'11 0' med de Forlhand
li110'0r om [oi- Tiden fore m .,JJerm f r
, k !lig P r onalor0ani ationer vedrn-
1·e11ue vid,er Foran La'ltning r. 

u r det jeblil komm t, om ,man
·aa ofte talt om, at det maa være lut

m cl Andrag nd r og Re olutioner, og i
, '.tedet gribe til Hand'1in O'_ Det g lder il k
nlenc P rsona1 ts Int r �r vecl de pri

vate .Je1·nbaner, rnen cl t gælcle1· samtlige

J enibanemænds vitale Inte1·esse1· aa vel
om at det naturligvi først og id t gæl

der Organisationens Hæder og Anseelse. 

, 'aa godt nl t t om \'01· Organi ation i 
nlle Hen ·ecnd r tam· for 'rid n, og •paa 
d t ag'ligt ·et tærk,C' 'tandpunkt <len i 
dette Tilfælde indtag r o,· rfo1· Modpar
tPn ,b hover man ikke at nær nog n 
Frygt. Maa k, bliv-er denne Kamp Jern
banemandf orbundets virkeli0e · llddaab, 
men .clett bør derfor være en aa m get 
krn[tiO'CJ'e Spor for alle som 11 at gøi· 
hvad 1han mag,ter for nt \'Or Org,anisation 
, kal gaa ud af Krn,pen, ikke vækket og 
splittet, men tærk og kon ·olideret. 

8fter a,lt at dømme <·r cl t og aa all 
,·ore · M d'lemmers pf attel ·', og und r 
di c Fo1hold har vi I un m cl rolig Maal
lJ vid tihed a,t afvent. Becrivenhederne 

dvikling. 
(E.iter » ignalen«.) 

NORDISK JERNBANEMANDS UNION 

l Anl dnin{J' ,nf den om Tor, dagen nd
ibrndtc Konflikt ,·-ed <l private Jernbaner 
var ordi k Jcrnba11.ernænds nion 
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'i>ANSKTh_KoMOTIVliDENDE 
kr tariat amlede til Møde i to kholm d. 
3. og 4. ugust for at tage Be l utning om
Unionen til'ling til , trejken. Øfter en 
indgaac11dc Behand,ling a,f elg n og af d' 
Krav I om er rejsl fr,a Per onalcLs Orga
ni alion 'r ,besluttede 'ekretal"iatel enstem
mig folg 't1de dtalel '. 

»Nordii k J rnbn11emand nion 'e-
kr tariat udfaler ,•in fulde Til httnin° Lil 
de Fo1holcl regler, . om de ·ven kc Jern
banemænd 0111 ker at tnl:'ffe for at 1hævcle 

ine økonomi kc I nt,ere ser. 
I,' krctadatel lt,u kon tateret nt dl' 

Lønni11ger, om for Tiden udb ta,les de 
venskc Jernibanem· •ncl ,,cd Landets pri

vat Jernbaner, r ·aa util trl'kkeilige og 
lave al de avn,er , ide tykke i d øvrige 
nordi ke Lande. 

ekeelal'iatet til iger derfor de ven ke 
Kammerater ·lhel, den nor lii ke Jernbane
mand nion økonomi kc og m ral. kc 
, 'tøtte.« 

Dan k Lokomotivmand For ning er 
som 1hek ndt gennem r ordi,sk Lokomo,tiv
ma nd F'orb und MecH e,rn af d n n ' •• 'a m
m en lutning. 

CIVILETATERNES STREIKE I 0STRl6 

, om det gennem Dagispr sen vil være 
bekendt udbrød der idst i Juni Maaned 
Post-, 'l'elegraif- og Jernbane trejke i 
0 tri0. om bekendt medført denne 1LI. 

·n. at ,de til ::--.J. L. F· Kongl'e anmeldte
Loko111otinnænd ikke kunde komme til 

t de. 
Dn det a !tid er af In tere c at' kend 

Aarsagen ti:1 eventuelle Jernbn.n lrejker 
amt ler Forløb, 1 ka1 her kort referer 

hrotom Kampen tod. 
Foriholdet var aadant, at der i Ø trig 

i Mart 1921 var indført en ma,anedlig 
Fa t ættelse aif et Index-Pri tal, •og med 
dette om Grundlag havde rganisa
tioneren forsta,aet ved Fo1ihandlingerne 
Maaned for Maaned at gennemføre, at 'I'j -
ne ternændene Indtægter - tl'od den 
o trig ke Kron . vindelige FaJd - sta
dig reguleredes, aa der Købe vne var
den I amme , om i Marts 1921. Det ,popu
lære Navn for Lønberegning n var der-

for » 'aa og aa mange (5 - 10 lier 1 F> 
n. ·. \'.) Mart lønninger«.

Lmidlerticl vat dette, for 'rjen temæn
<lcne nogenlunde tilfre-cl till ncle, For1h0ld 
en 'Torn i Øjet 1paa vi e Ai-,bejd givr1·
kr cl ·e, og dis,sc _for lod al µaavil'k Re-
0eringen, , ·om tilhør r <let kriJSteli0 0-so
cial, Parti. T<)rter Pri ·taJ,J t for Juni M::ia-
1rnd skulde 'I'jene ternændenc have 26 
� �fartslonning r«, og vakte det derfor tor 
I• orba,ri ·olsc, da Regeringen _plud, clig for
,·ogl al optrrnde nevældigt, idet cl n, 
ud n nog n om 1hel l forudgaa.et Ra.1d
sh10ning med Organiisa:tionerne, mccldcltc, 
al , taten ar , aa fattig, at den ikke kunde 
rPgne med P1·i ·tallet, og om Følg deraf 
vilde ud,bet,ale 'T'jen ·t mændene 21 Marts
lonni ngcr i St det fol' de dem 1i1lkorn1J11ende 
2G. " elvfølg lig reao-er de Tjene temæn
dene-· Organi ationer 1h rove1�for, og ,·ed 
I• 01·handling r lrakte Regering.en ig til 
23 Mart ·lønninger, dette var i1kke tilfred -
·ti llendc for Organi atiouerne, !hvorfor

di se frem atto et Kom1)l'Omi fors1lag 0aa
encl ud paa, at Tjene tcmændene kulde 
have udbetalt 24 Mart lønninger, med 'n 
amlidig Regeringen kulde paalægg den 

besiddende Klas e af BefoJctrninge11 n 
kat, 1 om varede til ,de 2 Mart lønninger 
tatcn Tjene temænd havde forbedret 
'tatska en med. Imidtl rtid a.f vi t Re-

geringen og ,aa dette F·or lag, ihvor fter 
'trejken Lordag den 24. Juni kom til · d

brud. 
Ihvorvel ,den ,borgerlig Pres e i stær

k rtikler fordømte denne Forbryde] e 
mod Staten og Befolkningen, og Regerin
gen meddelte, at den ikke vilde for/handle 
rn cl ,de tr jkende, kom det dog ailler •de 
Mandag den 26. Juni dertil, at der optog 
For,lrnndlinger, ve-cl hvilke der opnaaede 
Enig/hed. Or"'ani ationerne nde1,J1and
l re gi1k ind paa at tiltræde Regeringens 
For lag om 23 Mart lønninger for Juni 
Maan d paa Betinge] e af, at der for Juli 
udb Lalles 26 Ma1-t. lønninger, amt at .Re
o-c1·ingen .forpli01teclc ig til ,traks at fore
lægge Ri0 dagen et Lovforslag bvorig n
ncrn der iluedes Tjene temændene fuld 
Dækning for Pri tigningen. Dette Lov
for lag , kuld i Løbet af en ge ncre 
færclig,beharidlcl n1f Ri� dagen og "traks 
lrrode i Kraft. 

Loven § 1 ihar følgende Ordlyd: 
Fra 1. Juli gælder for alle tat tj 11e-

temænd Pri tal princippet uden [nd
' kr· nkning. Der ud1betale for Juli 26 
Mart lønning r, kulde P1·ii erne tige i 
Fouholdet til Pristaillet pr. 15. Juni for-
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'i>ANSK&KoMOTIVliDENl'\E 
højes Lønningerne m d <let fulde Beløb 
Pri tallet udvi er. Det amme gælder og
sfla fremt1dig uden nogen Indskr nkning. 

kuJ.de Prist,allet n ang vi e Ned-
gang i Pri erne, fradrng ikke den ful-
de F·or,skel mell m Pristallene; men kun 
den Del der over tiger 5 p t., saal des, at 
der om Pristallet er 6 p t. mindre end for
rig Maaneds Pri tal, formind ke Løn
ningerne kun med 1 p t. Denne ,Be tem-
mel gælder do0 kun til Mai 1923. 

D tfo1 kellige Organisationers Dele
g rede var Mandag d. 26. Juni forsam
led til Møde !hvor der blev aifgivet Beret
ning om de førte Fo1ihandling 1 og Re ul
taterne deraif. Det vedtoge d refter med 
1500 temm r mod 19 at ,af, lutte trejken. 
Der v dtog s en Resolution hvori bl. a. 
ig , at ,saafremt Regeringen ikke sør

ger for at rulle b iddende Klai er af Be
folkningen kommer til at bringe det am
me Offer om Tjenestemændene har 
bragt, forbeholder man ig nøje at prøve 
Finan loven, og m cl rul , tyrk at tilk m
p ig d t avned B løb som Efterbeta
ling. 

Denne 3 Dag,e.s , trejk 1har alts•aa 
baaret god Frugt, del derved, at den har 
givet Per onalet en !Større Indtægt, deliS, 
og ikke mindst derved, at Organi ationer
ne fremtidig ikke behøver ,at ofre deres 

rbejd kraft rpaa maanedlige 1For,hand
lin O r om Lønning, spørg maalet. 

E. Kuhn.

PRISTAL OG DYRTIDSTILLÆG� 

Den 15. Augu t kom det v nt de Pri, -
ta,1, Dette vi te en tørre edgang nd der 
var ventet o0 fra mange id r var .fr m
sat den ,Opf-attelse at Pri ta1'let vilde •blive 
ca. 205, men fter tati ti 1 Bureau Be
l' onino faldt Pri tall t imidl rtid til 199 
cM r m d 13 Point . 

DyrtidstiHæg t til Tj n temændene b -� 
re0n imidlertid efter et ærligt Tjen te.
mand budg, t der om rundlag hviler 
paa et Husholdning budget fra 1914 paa 
2000 Kr. og i Henhold til Tjene temands-
1 ov n § 92 ka•l d t dgift tal man .fandt 
Juli 1919 lægge om Grund,lag for DyT
ti<l ·tiH g t Fald eller tigning. Dette 
var Juli 1919 3466 Kr .. 

Tiene.stæ:nan<lsbudgettet omfatte1 kun 

følg, nd Po ter: 1 ødevarer, Br nd el og 
Bely ning, 1Klroder og Bolig g i H.enlh lcl 
til Lønnin° loven skal Dyrtid ti.l'lægPt 
formind k 'Iler forøg med 54 Ki-. [01· 

,p t. · dgiftern e til na'v n tP 
Liv fornød 111heder ændr s i 1-lrn,holrl Lil 
U dgi,ft.stallet fra 1919. 

dgift ta•ll i for April-Juli i •ar rr 
udfundet at være 3076 I r. eller 11,2 p t. 
under 1919 'l'allet. - D t Dyrtid tillæg, 
hvorfra Fn1<lraget -ker, 1919' Dyrtids
tiaæg ·ar 702 Kr. og fra d tt [radrag . 
da X 54 r r., hvorefter Dyrtid Lill· g t 
bliver 540 I r. for gifte Tjene t mænd og 
for gift -;/:i J101af øHer 360 K1·., m d 
andre Ord en I ed ætte] e paa 54. Kr. for 
gifte 00" 36 Kr. for ucift Tjen i mænd 
rpr. ar, - ihenihold vi 4½ Kr. oa 3 Kr. 
pr. faaned. 

Dyrtid til] get tørr,el r nu 594 
Kr. for gift n1enlhold vis 396 r r. for 
u0irfte Tj n t mænd pr. Aar. 

FERIEHJEMMET 

Den 10. A:ugu t fandt Fordelingen af Ge
vinsterne led i det Lil Fordel for (Ferie·hjem
met arrangerede Bortlodning af Gevinster. -
Herrecyklen faldt paa r. 35, Damecyklen paa 

r. 3499, Pri mekikkerten paa r. 972, Her
man Bang Værker ,paa r. 4 9, Gramofonen 
paa r. 4332, Kaffe lellet paa r. 4-355, Fo
tografiapparatet ;paa Nr. 1930, ·op·hu · Bau
dilz' Værker paa r. 4010, Dages ()!p1hold paa 
Feriehjemmet ,paa rr. 4273, Polagesk en paa 

r. 3722, 6 Kaffe keer paa r. 4536, n Guld
fyldepen ,paa r. 4764, Vrnh. Bergsøe •Fra
den gamle Fabrik« paa r. 3263, en ølvever
sharp paa r. 2 M, 337 og 133, en Guldever-
harp paa , r. 2806. 

•umr ne ,før og efter ovenstaaende umre
e1fuolder en mindre Tillæg gevinst. 

Ved H nvendel e paa Kontoret mellem Kl. 
lO og, 4 og mod Afleveringi aJ Lod edlen, udlr
\'eres den derpaa .faldne Gevinst. 

Cyklerne er all r i Aar leveret ar Hr. 
Lokofyrb. A p, Ø terbro, og er ruf udmænket en
gel k iFabrikat. Pri mekikkerten er leveret a{ 
Hr. Instrumentmager Edv. :Møller, , terbro
gade 36. Cameraet er leveret af Fabrikant B. 
Okfuolm Vesterbrogade 61. 
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'i) ANSK fQ_KoMOTIVli DEN DE 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. e1)tember kan ,Lokomolivforerne 
A. J. Berg, Norrebrogade 35, l., H. Jensen, 
Evald gade 17, t., M. Mor len en, Rosen væn
get, E •bjerg, J. Andersen »Kaja«, Vindingvej, 
Nyborg, •H. Jørgen en,. A ger Ryg gade 12, 3., 
Køben,havn B., og A. P . .M. 1ahmidl, Her, c
gade 34 b, 2., Ho kilde, fejre 25' Aarsdagen 
for deres An ællel e . om Lokomolin:næncl ved 

lal hanerne. 

J U B I L Æ U MSFES T 

Lokomotivfører P. E. Niel. ens Jubilæum 
fejredes red en lille Højlideliglhecl den 1 te 
August. Per onalel !havde pyntet i Lokomoliv
førerstuen, og Kl. 9 Fm. samledes det Per o
nale, som kunde ikomme Lil Højtidelig.heden 
sammen med J•ubilaren. 

Efter al Hepræ enlanlen i Jaa ,velmente 
Ord paa Lokomolivfører-Afdelingens Veg,ne 
havd bragt Jubilaren en Lykøn kning, over
bragte Jubilaren cl Guldur sa,mt en Adre . c. 

Efter al Jubilaren i bevægede Ord havde 
lakket Kolleger og Medan alle for 0-pmærk
somlheden, og bedt de Herrer, som kunde og 
vilde komme Lil hans Hjem Lil Frokost, kild
le Dellagerne for derefter lidl enere al mo
d s til Froko l, 'hvor der 1her kede den bedste 

lemning. Al Jubilaren er afholdt, aa af de 
mange Telegrammer og Pre enler som i Da
gens Løb ankom Lil ,han Hjem. Jeg er sik
ker ,paa, al dc>n Jubilæum dag vil , ielsen enl 
glemme. 

Brande. den 2. August 1922. 
E. Nis en. 

EN T AK TIL D ANSK LOKOMOTIVMANDS 
FORENING 

l vorl Broderorgan • Vorau « giver Loko
motivfører Reioherl cl Referat ruf ordi k Lo
komotivmands [Forbunds 10de Kongres, og For
retning udvalget koyller ,hertil følgende Tak: 

Vi ,vil ikke undlade her paa delte ted al 
udtale vor hjertelig le Tak, særlig Lil Dansk 
Lokomolivmand Forening; thi kun ved den ud
præget gæ l[ri Modlagel e som blev udvist 
overfor vor Hepræscntant, var del os muligt -
med den nuværende elendige lilling vor Va
luta indtager - al ,kunne deltage i Kongres-
en. 

Maalte de Be lulning r om der loges, vir
ke til Gavn og Glæde for . L. LF. Medlemmer, 
oo- de Baand som der knyttede mell m Nord 
og yd ladig lknytl s fa lere ammen I.il Gavn 
for del . amlede ,Lokomoti,,•per. onale. 

E. K. 

Hr. Redaktør! 

Maa jeg, ifaa Lov Lil al skrive el Par Ord 
i deres ærede Blad. Det er jo nogle Dage siden 
jeg sid t bad herom, saa De smider forhaa
bentlig ikke mil Produkt i Dere berygtede og 
omfang rige Pa,pirkurv. Jeg er jo bange for al 
blive skaaret ned, fordi jeg uden Hen yn til 
Vejret paataler Latterligheder og Duimheder, 
enten de træf.fe mellem Lo'komotivrnændene el
ler andre. 

1Naar jeg nu griber Pennen, kylde del den
lange Arlikel erie af »Per Prent« angaaende 
vor gamle Bekendt fra 5le Maskin-kreds, Hr. 
Hersom, om nu er i Begreb med al gøre I øn
derjylland u ikker. Jeg mindes aa tydelig Man
den da 1ban var !her, i]1Vor 1han i en kort Tid var 
kon tituer t i 5. Kred , men alligevel opnaaede 
al gøre sig upopulær for ikke al a1wende et 
stærkere Udtryk. 

Hvem kunde egentlig lænfke sig al del var 
nødvendigt al være Kemi1ker for al opnaa en 

lilling som Ingenior i ønderjylland. Hvi han 
var bleYen ved sin Profession kunde det i vær
. le •Fald være gaacl ud over nogle Krukker 
eller Fia iker, men i ønderjylland kan han 
eYenluell slaa meg'8l mere j ' ly,kker, og det sy-

• ne om om del . kal lykke ham. Han er med
el ,populært Udtryk »for langt ude«. Han ynes
fuld tændig al avne Segreb om al 1færdes imel
lem sine Underordnede og tror i . in Ophøjet
•hed, at det er »dumme Diinen«, 'han har ,med
at gore.

1Han maa 1halc ned paa Jorden igen, Hr.
Redaktør, og anbringes paa kolebænken - nej
om Forlade! e, i en af de magelige læne Lole -
i den ny Jernbane kolc for al ifaa indtær,pel en
passende Portion J rnbanelærdom i »Kruk
ken«, og naa1· ,han er prøYel heri, og 'har be-
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'i>ANSKTh_KoMOTIVTiDENDE 
slaael, kulde 1ha11 0111 Pnl'mi b lonnes med 
Emma Gad' berømte »Takl og Tone« m cl Pligt 
til al 'læ·e amme. - aa kunde han maaske 
lippe lo igen - men •helst paa el Laborato

rium. 
ndskyld, Hr. 1Redaklor, men jeg er aa

ind krænket, at jeg troede, al n Overordnet 
Embed mand burde kunde ine Ting, og ikke 
Dag for Dag aabenbare en viclenhed der kun 
kan virke demorali erende o ødelæggende for 
den Re pokt og Aglel·e der bør finde mellem 
underordnede og overordnede. Til yn ladende er 
del ligegyldigt hvad i\IanclC'n forelager sig efter 
al han er bl vet saa meget om han er. 

Vigtigimageri er der . aamæntl nok af. aa
dan ud leder en Ingenior en Ordre til el mitll-
jælland k Depot om, al :Maskinerne ikke maa 

holde ud n ror kor tenene i R misen, og al det 
vil blive paalalt. Og lraks faar Dcpolfor lan
cieren ,fat i en Pen, cl In lL'um nl, •han behand
ler meget daarligere end cl Hammer kafl, for 
paa en eddel, vcd1hæflel lngeniorcn Ordre, al 
meddele, al i Hen'hold lil lng. r_ . Ordre ang. 
o. s. v., vil ebhverl Tilfælde blive paalalt. -

Del er aa yndigt al e denne el kelige Om
gang med Blæk og P n, men man kulde lro al 
del rar noget overflødig[ for saa vidt del ikke 
er for al lave 1 anik., eller om man sagde i 
gamle Dage, der sikal være »Rama jama« i den. 

Ork ja, Hr. Redaklor, i[enne kene er saa 
maa lil Titler - og aa grinagtige. 

1[ed Haandslag og Hil en, 
Derc Ca par Rogbræ11der. 

.. DEN ER PAA VEJ" 

folgende leder vil Revyen bli l"0 opforl: 
1 Koben•havn Fredag den cple-mbcr, i Kor-
ør den 9, i Ro kilde den I 0. og luller øn-

dag den 17. plemher i Kobenbarn. 

P ROGRA M 
Dansk Lokomotivmands Forenings Revy 1922 

>DEr ER PAA VEJ«
2 Akter - 3 Afdelinger.· 

PROLOG 

Lokomotiverne· Opfinder .... (3eorge ·tephenson 

T. AKT
( 5 Minutter før Afgang) 

Pe<ld r , ivert ·en Lokomotidyrb .... I. MallCI ved 
<le h0je Hjul, 

Palle 1-fojfin Lokomoti\"fører Yngre• moderne-fra Gb. 
, vane llansen •Pndscrvalcle• . .' . . . t01•Ruger og 

Cigaretsluger. 
Ferdinant - pensioneret Tjenestemanrl - og hans 

Hustru Ofelia. Omvandrende l\Iusikanler. 
H. p. Lopperman eks. Medlem af •Lanternen« med

Barnevogn. 
øren Pe'ersen Tovfyrer ........... Ansvaret 

ll. AKT

(Idyl i PrOYinsen). 
Lokomotinnester *"• . .  paa Jagt i llønsegaarden. 
Lokomotivmesteren!! Tjenestepige, lal ene fra en-

gel0se. 
En kendt Lokomotivfører og Oppositionsmancl fra ,b. 
Jngeni0r ,. eiset ......... Spejder ved D. , . B. 
Kgl. kuespiller Eparto - l\Ie<llem af Stat banernes 

Sparekommission. 
5 muntre pillemænd med Horn Ol{ Tn khasuuer. 

1. .\kt forcgaar i •Caspar Rø�brændens• Remise
2. Akt opføres paa et 'luttcri.

Premiere Fredag den eptem ber Kl. 7 pr. 

i Johansen elskabs-Lokaler paa Haveselska

betsyej. 

Derefter Bal til Kl. '2. 

Revyen opfore,· for Medlemmer med Bekendte. 

SYGE K A SSE N 

ygeka en - 1pe ·iali t i Øre-, -' æ ·e- og 
ygdomme. Dr. med. Gottlieb Kj r, Raad� 

hu plad n 2, er borlrej t indtil 3 1. ugu l 
cl. A.

Pn1k"i pa' e' indtil nævnte •Dalo a[ Dr.
John en, der anholder Konsultation paa Dr. 
Kjær Bopæl daglig Kl. 2¼-3¼ . 

11NITTE-KANONEN", EN NY NITTEMASKIEN 

En Opfind � e, der Yil have Inter e for 
k,ibsbyggere, Kedel mede og aille, der har med 

···ammem1itning ar Plad 1· al gore, er Jor nylig
gjort ,a[ en engel k lngcniør. D n be Laar af
en 13,d-l Xillem kh1c af )[-eiaJ, l)aa en rm 
Længd.i d erude ·om -en tørre Oilje-
projlc. fomyl,ig for en tørre 
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'DANSKTh_KoMOTIVliDENDE 

Kred af gkyndigie i . . A. og ålølgie R fe
ratel rnr den i ta'Illd 1:i'l al drive et 1Projeklil 
1Jaa en halv Tomm Diameter og en La:mgd1:i 
pa,a, 3 Tommer gennem en rtaa.1Jpl:aide vaa tre 
K\'iart Tomm Tykkol e. En fudstændig Be
skr.iv I af piparalets 'hele Indretning maa for 
Tiden ,ikJrn ofienlJiiggoroo; det ll i.dt, rman har 
faaet at vide, , taimmer som nævnt fro Referatet 
i 1den iaim0l'i1k,an iJoo Pr e. 

Den anvendte KrudtrmæilJgdie Slka!l saal d1es 
være mirudre ond en Tredjediel af den Lid· varen
de R,i[foldimen ion. Der udsendes ingen Rog, 
og den en te Lyid, om ·børes, r Projektilet 
Tr k, naar den gaar gennem l,adoo. 

Dets 0'J)rindiel e �aru 'henføres (il iKrigsitid�n, 
og det var til en BegyilJdelse tænkt SIO!IIl en Art 

ærviaaben, ni n efter Freden fandt man ,paa 
at anvendle ,dien i Tekn..iken og diet i.ges nu at 
skuUe kunne træd10 i det for Tryklultværk
Løj og ittema.skmer, · a!ledes at man i Frem
tiden iJrnldie b1i ve fri for den ulidelii.ge, nerve
pirrende !tøj, om i Øjebliikikret or uaid 1killeligl 
forbundet IIIled' S!k:ibsværfter. 

D t kial endiog spare 'l:id1
, idet det siamlidig 

med at drive raglen gennem Pladen k,aJ 1kun
ne li1ldan 110 ,a,glehovediet med en eneste Be11æ
•giel e. 

Det skal blive :inter ant rat høre om Ap11a
ratets fad·retning og fremtidiig,e Udrvi.kilinrg. 

� TIL -� 
MEDcBMSbt§IEN 

Ocerforl fra IJ. , '. oo .li. F. fil D. f.,. F. 

li ra I. Augu8L 1922: 
G . .Fli borg, KøbenJ1avn Ø. 

Af slædigel e: 
Lokomotivfører H. P. Frik·ke, ·andrr-

borg, e[ter Au øgning paa Grund af IAlder m d 
Pension fra 30-9-22 (min. Af ked), og 

!Lokomotivfører H. . T. Wende1boe, Kø-
benJrnvn God banegaard, fter n øgning pa,t 
Grunrl af vage1igihecl med Pen ion fra 31-10 
-22 (min. Af ked).

Tilladelse til at bylte Oph oldsi;ted:
Lokomotivrfyrboderne P. Ander en og E.

K. Kri len en, Kor ør, fTa .L-9-22, oo
T,okomothnfyrbødernc> IT. r. fKri, len, e11,

]ir dericia og f. V. V. Ra. mu en, Raclersløv, 
fra 1-10---'22. 

« 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER I

l Sa�r�
t

l�e��J)� ll��l�I�
i

l��.�
er

. 
� Gummistrømper. Alle 8y)!0· 

plejeartikler. Ill. Prisliste sen·
des disknt mod 30 Øre i Frmk.

Nærnærende Nummer er aflever,t 

paa Avisposfko11toret de,1 18. August 

W. Schabraham

H. J. HANSEN 
Skra,d 11rme�t,r 

38, Sønde r Boul e v a rd 38. 
Anbefaler øi_q til d'Hrr. Jernbanem�nd 

Telefon Veeter Hi74 y. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Gummisaaler & Hæle. 
mrk. •Gepoha•. aalet· fra 1.2:i--3.?6 
pr. Par. Hæle fm 0.40-1.30 pr. Par
efter tørrelse. Tnrlsenrl Omrids af højre
Skosaal og Hæl. 3 Mdr.s slrriftli,q Ga
i·an ti for lid. 

Ame rik ansk Gummiv a r e Indu stri. 
Afd. 13. 

Tlf. B. 4195. Vesterg:iclr �- Kbhvn. B. 

Salg .. �direkte fra lager, 
Gla111, Porcelæn o� Kekke1111d111tyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Kontor oiz Prøvela11er 

Telf. \'est. 3858. Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3 5
Statsbanefunktionærer 10 pCt. Rabat. 

forb. mangeaarig Tilskærer ho s 
C. P. Lauritzen & Co. 

1. Klasses Herre- og Dameskræderi
Telefon Vester 1165 v. 

VESTF:RR HOGADE 104. 

Rvø 

Cafe "San Franciska" :: Sønder Boulevard 72. tobak. ;,;(H��;,,-,;a f;,,,,;V�a l;;d.:;:e m:;. ;;a r�s�g a;;d
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Redaktion: Vesterbroirade 98 a 9, Kjøbenbavn B. Anooncf>-Expeditioo: 
Tlf. Vester 8173 eller Vester 8113. 

Vodroffsvej 3 b. København V. Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

AlloaneaentHpris: 6 Kr. aRrlig. Kontortid Kl. 10-4. Tegnes paa alle Podkontorer i SkaBllin.-rien. 
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