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SPARER!.
tra,k ft r at de nye Tjene tetid, reg
ler var traadt i Kraft, oip tod pørgismaalet
•om Tid beregningen for R erv e. A lle
Lokomotiv1111æncl nærede den Opfatt 1 e,
nt Nedbrud resen l' , d. v. , . Pasning af
� egen Ma kine, Telefonvagt •og de tu ind
' andre maating, der tæller med, naar Ta
lon 01· om denne Tjene te, ab ·olut faMt ind
under Begrebet fuld Tjen te, aa meget
mere, som der Yar kaibt de bed�te Betin
gel e1· for denne Beregning, maacl . - Men
man har naturligvi iher, om aa ofte før,
.gjo1·t Regning ud0 n de maakonger, der
•hver for ig 0111 ker at regere enevældig
i cl r K,ongerige, r og derfor •og aa fuld
kommen paa egen Haand giver ig til at
fortolke de .for kellige Ordrer og B tern-� mel, er, der udsend s.
Saaledc kete dot da og ao, da 'I'jenctetid ,ordren udi endtos. Et Par Dage efter
fandt ,man ' ' edler ophængt angaaende B P. 1· gning maaclen og Per onalet iprot ter de elvfolgelig all Vegne. Naturligvi bl "
der gj,ort Fore tillinger 1ho ,de paagælden
.de Myndigihecler ,men uden Re ultat, .Jhi der er gaaet en par djævel i , nart
,..: agt alle vore Embed mænd.
Før t for hiver Over, parnkommi sio-
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ncr vi
generelle Be tem011el er, der ,11llewmmen uden Undtagel e gav Forringel
er for Lokomotivper, onalet. Dereft{lr
u{01111 F,or1handlingerne uned vor øver te Lc
,del, e ,om Ordr udlka, tet, i hvilket der \ 'it Tenden er til at gaa v_iderc i parc
be, tr�bel orne end Kommi ionen havde
til iglet og nu, fter at Ordren ei· udsendt,
kommer de lavere Myndighed r og gor
F,or øg paa at forring d 1u1io-hecler,
Or
...,
dren indeholder i den omtalte Hen eende.
Det kan mån da kald-e par• ri, aa det
kan klod, e nog t.
Vi t nkcr ,o , at det før,ste, der kor.
naar en eller anden Or<lre a,f ærlig Be
tydning ud I.nd , er, at alle god(' ,og el
menende Kræfter Hættes i Bev "'gel e for,
Jwer ·paa det Ornraade, do er b (>dst kendt
med, at ·udfinde ,hvilken Maade, man kan
ifortol,Jrn Ordren, 1 aa at P •1�onalet faar
,. det me. t
mind t muligt for det , o o- rumtidig
"'
mulige rbej,de.
Naar denne lille I par komrni ion i-a11
!har fuldbragt • in Gerning, koornner .r ed
,,. tt l erne, Ind tJkrænkningern '111. m.
omg., og man l an da ,ogs,,aa vær forvi · et
om, at Fort-olkningerne, for aa vidt der
iikke reager imod dam, �1eller ikke mød r
P,aataJe i de for kellio-e Revi ioner. D t
kan 'l1Crnlig ikke lave billiger !
aadan gaar det ,og, aa m cl edbrucl. -

,·
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reserverne, hv,or det ved ForUJ.andling
med Distriktet viser ,sig, -at man intet Sted
mener at kunne være med til :Beregning
()lffi fuld T;ierneste af Nedibrudsreserverne,
emskønt der <log er I-!jemrrnel for en ,saaidan
Beregning, naar ,d,er under Ra,aidiglhoostje
nesten udføres egentligt Arhejde. Spør,gs
maalet er blot: Hvaid er egentlig Aribejde?
Man ,a-fviser altsaa p11Te alle Argumen
ter og det under Henvisning til, at der slet
itkke illaves Hj,ernmel til ,den af Per,sonalet
ønskede Beregning.
At .man gider stille sig s-aa uforntaaen
de overfor berettigede Fordringer, der
endo,g er underbyggede ved F
, fuandlin
, m
gerne i Ge,neralidin�kforatet.
. Vi slml ik,læ bebrejde �ore Embeds
mænd, at ,de ønsker at spare, men samtidig
med deres v,ryfosende I par•elbestræbelrser,
bør de , beflitte dem ipaa at træffe den ihu
maneste Fortolkning og ikke den skrap
pest mulige Fortolkning, hvad mange Ting
i den ,sidste Tid tydter pa,a.

BEN LO VEN,
Tir,sdag den 10. Januar var Benloven
til 1. Behandling i Foltketinget, 1hvor den
t\ f alle Parter ifitk en yderst kølig Modta
geLse.
Or,dføre, rne ha�de ·alle den Opfattelse,
at der var ti� ·ækkelig Garanti i derr Hen
seende i Tjenestemandsl1ovens .Bestem
meltser.
Sta:osmin:iisteren ,bemærkede efter Ord
førernes Taler, at der syntes at være fore, 
gaaet et Omslag i Tingets Opfattelise af
dette pørg,smaal, 0,g at han ikke vilde
ihave fremsat Forslaget for •saa vidt der
ik,ke havde været et bestemt Paabud der
om.
Den bekendte Venstrepolitiker, Pin
trlllp, var o
, g,saa imod Fo,r;slaget •og mente,
at det bedste
• Middel til at forhindr,e Tjene
temændene i at gribe ind i private Er
hverv, var at forlænge Tjenestetiden saa
meget, at det blev umuligt.

Efter denne venlige Bemær:kning, der
aa udmærket ligner Pinstrup, iblev Lo
ven ihenvist til Udvalgsbehandling, hvilket
antagelig betyder, at Lovforslaget iklke
kmmn,1,=ff frem 1rnere.

STEDTILL Æ 6,
I Følge Tjenestemandsloven § 86 vil
Byer kunne rykke op i ted-tillægæatser
ne, aafremt Udgiften ,til k-ommunal
Skat
•
, ver de tilsvarende gen
og Husleje ligger o
nemsnitlige Udgifter i Bye, r med ,større
Stedtillæg.
,By,er paa .Sats b eller c vil tkunne rykke
op pa,a at,s a eller b. Byer uden Stedtil
læg vil kunne rykke ,o,p paa ats 'b eller c.
Fra de Steder, hvor de anført• e Udgifter
er ,sa-a tore, at Medlemmerne mener, Op
rykning bør finde Sted, kan Henvendelse
derom rettes til en •af undertegnede Or,ga
ni, ,sati:oner, der da foretager det videre for
nødne. HenvendeLserne maa inideiholde
nøjagtige O:ply;sn�nger 1oim Skatter ·og Hus
lej,e. Organi.'sationerne ibar udarb
, ejdet ep
fælles Forrrnular til Brug ved di1s,se Hen
V'endel,ser. Denne Formular kan rekvire
r,e,s hos FæUesudvalgets ekretær, As-si
stent L. Mortensen, Sorø.
Man gør udtryikkelig opmærksom paa,
at det i Renihold til Loverr udelufk1kende er
Huslejens og den k1omrnunale .Skats Stør
rel,se, der -er af afgørende Betydning. Det
er altsaa unyttigt at ,oply,se, ,at Li�for_ nø
de111hederne e, r lige s·aa dyre s,oim i de ,stør
re .Byer, at Opholds-sted,et er ,særlig koldt
•og luæver Forbrug af meget Brændsel, at
Varer, •om indikøbes, maa tran,siporteres
en m get lang Vej o. s. v.
Pa
, a 1Steder, thV'or alle 3 ()J:ganisationer
har Med'lemmer, bør Sag,en behandles a,f
d,e 1,ok.ale Tillidsmænd i Fællesskab, og
lhvior ingen Tillidsmænd d'indes, ka111 et el
ler flere af Organis, ationernes Medlemmer
tage sig deraf.
Det er uden Betydning, til hvem af un
dertegnede Sagen sendes men af praktiske
1
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G11unde ,bør der :kun udfyldes et Skema fra
det enkelte Tjenestested·. F-0r at kunne
opnaa at faa SpørgSllilia·alet under Behand
ling paa det i Rigsdagen nru forelagte ·Fi
nanslovfor,slag, er det nødvendigt, at de
ønskede Oply,sninger indsendes snarest
muligt ,og senest 30. Janruar <l'. A.
F,or Jernbaneforeningen:
A. Ohmeyer.
For Dans k Lo:komotivmand's Forening:
Rich. Lillie.
F,or Dalllsk Jern1banef.o:vbund:
Oh. Petersen.
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PROlOKOL

over F·orlhandlingerne mellem Generaldi
_rektoratet for 8 tatsbanerne -0g Jernb.ane
ført
Fællesudvalg,
organisationern,es
, rsdag d. 8. D0br. 1921 Kl. 2¼ Em.
To

..

Til Stede /'or Generaldirektoratet:

Generalsekretæren, Kontorøhef Jacobi,
Fuldmægtig A. Jensen.

for Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg:

Ldkomotivfører R. Lillie. Lokomotiv.fø
rer C. M. Ohristensen, Lokomotivfyrbøder
Boysen, ForTetningsfører Oh. Petersen,
Sekretær Oh1�. Vejre, Overmatr,os Kant.sø,
Pudserformand Christiansen, Snedker L.
Hansen, Kontrolør O!hrneyer, Trafikin
'li ard,
'bsfører Neerga,
spektør Aalhorg,
Ove:riballleonester Sølling, Assistent L. Chr.
Larsen, Assistent ·L. Mortensen. tSidst
nævn te førte Protokollen.
1

1

-

F1011bandlingsemne: Ordrerud:kast til Lønningsbestemmelser vedrørende de sær
lige Ydelser.
Generalsekretæren indledede Forhand
lingerne med at ·byde de for Organisatio
nerne mødte Repræsentanter Velkommen
og meddelte, at Generaldirektøren, v,ar for
hindret i selv at føre Fori�andlingen og
derfor havde overdraget Generalsekretæ
ren dette Hverv. Det i OrdreudkMtet an
førte var jo dels det allerede fMtslaaede

..

og dels de sig hertil knyttende suppleren
de Bestemme}s er. Det var jo dis, se, hv,or
om F,orihandlingen maatte dreje sig. Jeg
har lige faaet overTa,kt Fællesudvalgets
, rslag, til Ændringer og kan vel gaa ud
,Fo
fra, at Fællesudvalget er enigt i Bestem
melserne undtagen paa die PIUil'kter, .bv;or
Ændring er foresl�t. Det vil saa være
tilstræklkeligt at b�handle disse PU'llkter,
•og jeg vil ,arunode Fællesudvalget om at
motiv-ere de fores.Jaaede Ændringer.
Lillie: Paa Fælles•U1dvalg-ets Vegne
kal jeg takke for lndtbydel,sen til For
handlingen. Vi kan tiltræde den a,f Gene
ralscluetæren foreslaaede Fremgangs
maade. Dog har vi endnu et Par Sma
• a· 
ændringer og vil ipaa visse Punkter yder
ligere søge Klarlhed •over Bestemmelsernes
Mening. Jeg kan derfor maaske berøre
disse Punkter efte.rihaanden, som vi naar
...
Den
til dem ved Udkastets Gennemgang.
før.ste af os 6 tillede Ændring gå>ar iUd paa,
at vi øns ker Fridage, der falder inden for
Funktion i højere stilling, medregnet ved
Beregning al Funktionsvederlag. Dette
!har hidtil været Tilfældet, men !Bestemmel
•
-optaget i nærV'ærende
se ihe:riom er ikke
•
Udkast.
Generalsekretæren: Det har ilkke væ
ret Hensigten at ændre det bestaaende For
hold, naar vi ikke har
• optaget noget der
•Om, er det, fordi vi ansaa det for en Selv
i modisat Retning.
følge, d der intet staar
•
V1 kan derfor godt tiltræde den ønskede
Ændring.
, t en Be
Lillie: Dernæst ønsker vi ind,sa
.. en løibende Funktion i en
•stemmelse om, at
:højere .Stilling ikke IIIlaa anbryde.s uden
tvingende Nødvendigihed. Med det i dette
iSpørgsmaal forud pais serede ibab.øve.s for
mentlig ingen nærmere Motiverirrg.
Generalsekretæren mente ikke, at man
havde aifbrudt nogen Funlktion for at und
gaa at yde Vederlag. Ordene: »uden tvin
gende Nødvendigihed«:· synes jeg binder Ad
,ministrationen for stærkt. Jeg vil dei:for
foretrække en Affattel,se, der siger, at Af
brydelse af Funktion alene for derved at
..
maa
un.dgaa at yde Funkti-onsv-ederlag

.

..

.
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ikke finde ted, ,oo- dette er formentlig ,og
·a,a til træk•keligt for Fæll udvalget.
Ohmeyer: En aadan Affatte} forihin
drer ikke den !hidtidig Fr,em,gan maade.
Generalsek1·etæren: :0fter 'pareikom'
111i ionen
tilling kan vi ga·nske tiltræ
de, at Af.bryde} er ikke finder ted af Bepar,elseshemsyn, IITlen vi maa dog forbe
holde 'O Mini terenN tilling til denne ag.
Fra vor ide vil der ingen Varnskelig{he
der blive.
Lillie: Jeg for t-1;tar Genernl ekretæ
ren aaledes, at Generialdirektoratet vil
·trrobe hen til, at Tjenesteimænd'ene intet
faar å.t bEYklag sig over.
Generalsekretæren :bekræftede dette.
Lillie: Der er i dette Afsnit indført en
, s ved 011
Be temmel,se ,orm, ,hvad der :f.orstaa
højere· tilling. E æll udvalget vilde g r
ne vide, hviad det i Pra}{j i vilde <betyde.
_Gene1•als_ekretæren: Det betyder ingen
1Endring i de:n lhidtidige Praksis. Finans
ministeriet og Lønrning raa<let er i in Td
forespurgt om, ihvad d r f.oriStaa ved 1høje
re t11ng, og pa,a denne F,ore pørg el er
varet i Overensstemmelse meæ det i tyk
k t anførte. Dette ihar vi rettet 'O efter og
har nu opbaget Be teirrnm •l en i Ordrnn.
Andet betyder det ikke.
Lillie: Endelig vil vi gerne efterly e Be
temmel r 01ID Godtgøre} er for Funktion
i ikke 11or11nerede tillinger.
Generalsekretæ1·(ln: Den ihidtidige Re
gel er udgaa t pa.a Grund af .den n Lov
best8!11111Tlelse, men n)·e Regler vil forment
lig komme. Lønning randet kal j•o træffe
Bestemm 1 e derom.
Lillie: I B Cstemme],
f;lrne om. Time- og
•
l agpen,g er i Udka tet an.ført, at ,aadah
ne ikk gives ved Ud,n tationering ind n
for amme Ko1111t1nune. Til denne Bestem
rn-el,se øn ,ker vi tilJ:øjet: »i ]mindelig
hed«. Denne .Ændring er i Overens tern
mel e m d tat mini t rens Tilsagn til os.
Ohmeyer:
nder F,orll1andlingerne blev
•
det f-r IITlhævet, at det vilde "" re "an ke
11rimeligt, ()IJ11 man iode11for en tOT Kom
mLrne kunde ud tationere en Tjene temand
1,rna langt -hort, at d C1' rpaaføl"t ibc111n alle
0

..

do · dgifter, om var almindelio- under dtation rino-, uden ·at give ham Vederlag.
Dette blev indrømmet, og d r bl v givet o ·
Til agn om, at Tjen terrnande11 i, aa Fald
vilde faa Time- og Dagpeng .
Gene1·alsek1·etæren havde uden dermed
at være enig i foran taaende intet imod at
indsætte Tilføje} en.
Lillie: I B temmel en ,om Y,d�l e af
1·,25 ved dstatfonering inc;lonfor K0ben
havn har man indføjet den B tingeL e, ai
de .paag lde, nde Eki�p dition , teder kal
lio-ge
mere end 4 km fra h
, inanden for at
,-,
denne l"'Odtgørel e kan ydes. Derved gøres
B temm l en omtront gan ke illu ori -k,
,og da der ingen Beg1:1:!-ndel e ilrn-n ,se , ønker vi d n oprind lige Be temrnel e op
rebholdt.
Gene1·alselcretæ1·en: Den tidligere Be
ten�m Ise ,havde Relation til 2 km Af tan
den, derfor maa nu ætt 4 km.
Oh. Petersen: Det kan ilclrn e , at den
tidligere B teirnmel e 1bavd Relation til
2 km. AJ 1For handlingisiprotokollen frern
ga
, ar ja1eller det ringeste dei•om. Endelig
maa det erindr s, at Bestemm,el en af os er
øn ket indført, fordi d-en ek i terede ved
andre Etator. D tt er den -en te B grunde! _e, ,h,·,orimod de 2 km overhovedet
rktke den Gang ,blev omtalt. Yederliger
tal r det for vor Op.fattel,se, at Godtgørel
sen blev ydet ved T dstationering
mellell)
•
Viger lev og Valby, mellem �ørreport og
0 tebr-o og 1J11ellem Ft·ederik iberg og Fre
derH, berg ,-a,sværk, im llem hvilke te
der i,kke r en Af tand af 2 km. Bestem
me! en kan derfor ikk C1 ihave R lation til
� kim og der er derfo1· ingen Ændring p•aa
kr'ævet, hvorfor vi maa ønsilrn den o-amle
Be temmel e gældende fremdel . .
Generalsekretæren
ktmde ikke ind e,
'
h ,•or.f.or der kuldo give God tgørel o i
lJ. øbenhavn _fremfor andre teder, h,i ik
ke netop fordi der ,,ar _ � tande over 2 km,
og gik ud f r a, at de Tilfælde, Ih,· r der ikke
rnr 2 kms Af tand k)·ldte Fejl, rimelig
ds foranledeiget ved Tilfroldenes 1·et
sjældne Forek,omst; fandt d t urim ligt at
yde Godto-orel
e ,for d tationering under
•e,
1

1
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.J. km i København, naar man ude omkring
i Land t intet kunde faa for aadan• 1, c1staI
tionerin.g. Mente,
at rru,an kulde være var
(1
0ID1 mcd dvid.el1 c af den omhandlede Bo
st mnnelse la Hjemmel til denne var mtvi, telig.
Lillie vilde dei·til gerne ige, at Fælle udvalget i in næ te Æncb:ing netop iha,·du
�tillet For:, lag om Godtgøre] e under d
korrumando •over 2 km, m n indenfor 4 ·km,
hernhold vi
·ognegræn en, nemlig 2,50
Kr., aafremt Ud tationering varer over 6
TiJmer ,og desuden, saafremt der maa ovei·
natite , ·enten for krift mæe 'i 0t ,_ov.crum
en r Nattillæg.
. Gene1·alselcretæren bemærkede m det
te F·or,slag, at det bctod cm væ entlig Ucl
videl,se af Re 0forne.
Oh_meye1·: aafremt en Tjenestemand
ud tationere i de næv11tie TiUælde, vil det
ibet)0de, at der paaføres iham ,g,an kc de
saimme LT dgifter onT ved en !hvilken •om
helt anden
d tationerin.,..
nder en
aadan dstationering :rnaa der d·og i det
nJindstc yd iham n Godtgøre] e, u•a a ha11
kan <købe ig et Maaltid Mad, og ,hvis ihan
bliver nødt til at ov, matte, vil ,og�
, aa dette
paruføre iham den æd 'anlige Udaift. Det
k,anrnan dog ikke m d Rette forlange uden
YOdtgørel e, 1lworfor cl t anaa blive tats
banerne
ag at till
overum til hans
Raaidighed.
Generalselcretæren var i og for ig (}nig
med Ohrneycr, meu der var ikke Hjemmel
i Loven til at udbetale ;i-odtgørel en.
Ch. Petersen vilde fi'nde det g,an ke
uholdbart, at man vilde beordre n Marni
til Afløsning med vernatniug ude uden at
tillc --,ovcr•urn til hans Ra•adigti Cd. l man
"C Tilfælde vilde Afløser-en ·lutte sin Tj '
ne te Kl. 11-12 om Aftcnc,1 efter , id te
'l'og og paa1J1y skulle mø<le 8 Tin1.e1· efter.
Man vil ikke kunne forlange, ,at han 001
Aftenen •kulde -spad ere ovel' 4 k:m til �it
Hjem i al ken Vejl' o ,,.,rr 10m Morgen n at
t 'r 4 km til i:;it Udkommando ted.
Generalsele1·etæ1·en vi1de an e det for
rimeligt, at Statsba:nerne stiller Sovcrurn
til 'l)en p temandens Ra-adighctl bvi mu-

10

ligt. na,id-:,. yd rliger tætl'kt , ig, at cl-er
1mulig lrnn1dc yd
n Godtgøre! , til Tje11e t m1: nd, der ud l'nfor KøbenJhavi1 ud
kommander over 4 km indønfor airnmc
KomlJllun (' . Godt aørel en· .maatt form ut
Ji a blive i Liglh d med den, der ydes i Kø
benrhavn. Kan Orgall'isation r"ne ikke føle
ig tilfred dermed?
Ohmeyer: Vi ihar tatsrnini, teren l dagn for, at aadanne l dkomrnandoer in
d nfor , amnne Kommune vil blive ved r
lagt med Time- og Dagpenge, naar Ud
k t) mrnandoen medfører <le Udgifter, del' er
sredvauligc for dfoomrnando.
Generalsekretæren mente ikke at kuun
trække sig videre, da L ven ikke
hj mlcde Ret dertil.
C' h. Petersen: Det Tilbud kan Dans•k
Jernba 11eforbuncl ikke modtage. Vilde-dog
il{!ke tro, at ::staten vild :paaføre en Tjei10teirnand c11 direikte 1. dgift uden at yde no
get Vederlag -d rfor.
Ohrneye1·: Tilbud t foningel' tatsmi
ni tercn Ti1,sa!Nl, og ,da det i ig ,selv er
gian ke ufyld t• aørende, <kan Jernbanefor
eningen ej<heUer gaa ind del'paa.
Lillie: Det vildo være gan kc urimeligt,
at der ikke kulde ydes Godtgøl'el
nu
der aaclan l dlmmmando. Fælle ud,·alget
kan ikke frafald (' it For lag, da det er et
'irnpelt Rebfærdigiheds:kra v.
Genernl 0 elcretæren: Jeg kan iikkc ,,..aaa
Yidere i mit Tilbud. Vi- maa da lad L'
Spørm2,maalet t,aa aab nL
Lillie: Fæll udvalget har for 1 aaet.
nt Ordreudka. tet< t�·kke angaaende Be
nytte] I,.'af --,tatsibanerne Lok,aler til Over11ntning i Tilfc lclc, hvor Lokalet ikke er
anvi t som '--,_o,· rum, udgaar.
Generalselc1·etær_en: Grunden til denne
Be ternmel e er ,dels, at Time- •og Dag
penge kal v.-crc Erstatning for 1l1aftc Ud
gifter. cl Is at man il<:'kc finder det stem
mende med den Orde11, der kal her - ke,paa
,-,
en -,tntion.
at der OYCrnattes i K011torer,
\ c11lc.;;al eller "\ ::ir ,hu c. uden at det er
ab olut nø
· dvendigt. Kun Or aanisation r
ne iikke tHtræde den anforte Be temmel,se?
Ohmeyer: -j, Loven tilsig,er o nu, at
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Nattillæg altid ,skal udbetales, naar Sove
rum ikke er anviist. Vi mener derfor, at
Sty;kket ikke er i Overen,ssterrnmelse med
Loven.
Generalsekretæren: Jeg !kan tiltræde,
at •Sty.kket udgaar, men vi ma,a
• fo:ribeiholde
·os at forbyde Over:n-atning i Loikalerne.
Kantsø vil gerne forespørge, ,om den
.hidtil gældende Bestemmelse om, at der nu
maa anvi,ses Sover'Wffi i sejlende Færger
mod vedkommende Tjenestemands Ønske
,stadig opretholdes..
Gene1·alsekretæren: Den hidtil eksiste
rende Bestemmelse ændres ikke ved Or
dreu1d'kastet. Den staa.r alt,saa fremdeles
ved Magt.
Vilde med Hensyn til Bes-temmelse om
Benyttelse �f ikke anvist Bover:um, ger�1e
til.føje, at den nu aiffalte Ordning iikke
maatte fiaa Wba.gevirkende Kraft.
. Ohmeye1· imente i:klke, a! Organisatio
nerne kunde frafalde de enkelte Medlem
mers Krav paa Banerne.
Oh. Petersen vilde anse det for tvivl
somt, ·om Ændringen i saa F,ald kunde -til
trædes, da det drejede ,sig IQm mange Nat
tillæg; for Statsbanerne betyder den' i Or
drendlmstet foreslaaede Ordtnir1g ,slet in
.gen Bespårelse. Man tvinger blot de Af
lø,sere, der ved en yd'erst nøjs,om ·og ,spar
itansik Levevis har ville forsøge at tjene
noget pa,a deres Aflø,sning til at gaa .paa
Kroen og leje Være· lse der.
Mortensen .gjorde o;pmærksom paa, at
der endnu laa Re�inger inde rpaia Nattil
læg fortj,ent saa lang,t .tilbage som. i Ja
rmar Maa11ed, altsaa .:forinden man frem
drog Nattillæg f.or Benyttelse a:f ikke .an
vist -So·venmn. Dis,se Mennesker vilde
utvivl,siomt gøre Krav pa.a deres Penge, og
Forening-en havde næpipe Ret til at fra
falde Kravet.
. Generalsekretæren mente da, at• man
maatte opretholde den i Ordreudika,s,tet fo
reslaaede Bes.temmel:se.
Mortensen: Under
en tidliger-e For
•
handling ,angaaende denne Sag, var det fra.
Statsbanernes ,Side udtalt, at · Afløserne

.

vHde faa deres Nattillæg, inditil den nye
Ordning traadte i Kraft.
Ohmeyer ,stillede . da F•ors, lag om, at
Ordreudkastets
• 1Bestemmel,seT udgilk, mod
at F•oreningerne frafaldt Kravet -<Jrrn til
ba,gevirkernde KraM for Tidsrummet, der
laa mellem1 Fællesudvalg,ets tidligere Svar
,skriv• else (27/9) o
, g den ;nye Ordres Fremk,om1St.
Generalsekretæren kunde efteT Om
s,tændighederne gaa med: til denne Ord
ning.
Lillie: Ved Ordreudkastet er Statiions
for,st-anderes •og 1Stati:onsmesitTes P.ligt til
at levere Værel,ser til Afløsere udvidet. Da
Fællesudvalget mener, at saadan Pligt ik
·ke kan ,paalægges de pa,agældende, fore
,slaar ,ri Sty,kket rettet i Ov-0renss1temmelse
med nugældende 0rdn�n:g.
Ohmeyer: Den d'oreslaaede Udividel,se
vil i ma,nge Tilfælde kunne virike generen- �
de, og ,da. vi mener, at intet. Lovgrundlag
findes for den, ønsker vi, d:en skal udgaia.
Generalsekretæren·: Ja, vi ,kan da 1-ad-e
det bleve som ørnsket.
Lillie: F-or Ydelsen af 1 Times Nat
penge for ikke effektiv Tjeneste er B
- etin
geLsen den, at <len ikke ,effektive Tjeneste
iklke ud.føres i Sammen!hæng med effeiktiv
Tjeneste, for hvilken der ydes Natpenge.
Vi mener, at dette ikke fremga,ar ab
i so
, lut
af Ordreudkastet. Vilde derfor anmode
om at .faa Ordet »u
, rrn�ddelbart« indføjet
foraib Ordet »forrud«.
Ge'neralsekretæ1·en: Dette er i Overens
stemanelse med OrdTenrs Menfog og kan
tiltrædes.
Lillie:_ Ved Beregning a:f Natipenge vil
man beregne Tiden 10 Em. til 6 Fm. som
en Enhed. Vi vilde gerne animodie ·om at
faa Natpenge beregnet for \hver Tjeneste
afis-nit for ·sig. Efter at Na,tpeng,ebereg
ningen fremtidig sker pr. ¼ Time, synes
vi, at'd:ette Ønske er rimeligt.
Generalsekretæren mente, -at Spare
komrrnissionen maaitte antages at være
gaa·et ud fra det rakti,slk e- lk,sistereillde For
. hald, d. v. s., a,t diet om/handlede Tidsru
, m
regliles siom en Enlhed, ,og at det i nogen

.
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Grad vilde modarbejde SparekommiJSSio
nens Hensigt moo at ændTe ·» 1 Time« til
»¼ Time«. ImiidleT,tid er Sparekommis
isionems• Udtalelser meget uklare paa dette
Pookt. Betærukning,en bTuger Udtrykket
· »:den enkelte Nat«, men o
. g.saa Udtrykket
»Timer«. Hvad trior F,orretnilllgs, fører Pe
tersen ih.ar været Kommtl!ssi,cmens Hen
si�?
Oh. Pete1·sen mente ikke, a,t pareikom
miissionen vilde ihiwe mod:sat ,sig dette
Ø111ske.
P,aa Anledning udtalte Kontorchef Ja
cobi, at der efter han.s Formening Htke
forelaa. tilstrækkelig Grund til at imøde
komme Øillsket.
Lillie vilde ,meget gerne have denne
l ndrø:rnmel,se.
Generalsekretæren kunde for ,saa vidt
indrømme det øTuSkede, <men maatte dog
· f.�1 beholde sig s�n Stilling, hvi,s .Spørg.s
maale var af ,større øk,onooni,sike Betyd
ning.
Lillie: Fællesudvalget <har der11æst fo
resla:aet, at alle til § 1297 Stlk. 1 anførte
Besterrurnel,ser udgaar. Da det er noget
·ganske nyt, her indføres, ,venter Fælles
udvialget, at Gener.al.sekretæren nærm�re
vil motivere det foreslaaede.
Generalsekretæren: I det førs,te .Stykke
foreslaais, at Kørepenge 1run y,des foT en
Fravær,else, der .strækker ,sig ud over de
Grænser, inden for !hvilke Time- ,og Dag
penge i'.kke ydes. Denne Bestemmelise ih.ar
vi ,sat ind, fordi Kørepenge er en Udt re
duceret Fiorm for Time- og Dagpenge. Vi
har der.for ment, at der itkike lkan ydes Kø
repenge i Tilfælde,·1hvor der ikke kian ydes
Time- og Dawenge.
Ohmeyer kunde ikike tiltræde denne
Betragtning. Loven indeihoider ingen saa
dan ,Begrænisnin;g for Ydel,se af Køre
penge.
Gene1·alsekretæren var efter nogen
Diiskusision villig til at lade Bestemmelisen
l ke tid
udgaa undier Hensyn til, at man iki
ligere ,havde givet en tnsvare, nde Begræns
ning.

Som -det videre fremgaa aJ Udlkastet,
er det iforeslaaet -at yde en Rækike nærmere
angiVille Tj,enestemænd Kørepenge i Stedet for Tilne- ,o g Dagrpenge.
Naar vi thai' gj,ort ·dette, er det, fordi vi
betragter Sparekio.mani1S1Sionens Betæn:k
ning ·som Motiver til Loven. I Betænk
ningen ISltJaar, at ider ved 1Bootemmelsen
om Tj•enestamænd, der rej,ser paa bestøm. te Strækninger under Vil<kaar S'Varende
til det kørende Per,s,onales, .først og frem
mest er tænkt p-aa 0verbanemestTe, me
derus det ei; overladt til Administrationen
at finde ud af, 1hv,em der rejser under til
svarende Vilk,aar ,som Overbanemestrene.
Vi har spurgt Di,strikterne, .so
· m jtkike me
ner, at Overhaniernestrene bør rejse paa
Kørepenge; men O
. v,erbanemestrene: skal
efter Betænkningen paa Kørepenge, og
Distrikterne !har iikke :lmnnet anbefale at
udskille nogle <af de iØ'VI'i.gt, nævnte Tjene
•stemænd. Det er Hovedgrundisætning-en
baade for Time• 0g Dagrpen.g,e og for Kø
repenge, at de kun s-kal være Dækning for
Merudgifter. Paa de lwrte og hyp.pige
Ture, s, ,om- de lher · omihandlooe Tjeneste
mænd .foretager, er Udgift.erne ifl<'ke s,aa
store ,som paa andre Tjenesterejser, ,og jeg
k,an derfor g,odt for<S•taa, at de pa.agælden
de er ,sat paa Kørepenge, •og �an ikke ind
rømme, at Besterrur:nelserne er uliogiske.
4
Naar Ove:ribanemestrene er ,særlig nævnt,
er det vel, fordi de isel,v tkan tilrettelægge
�·eres Rej er og derved gør-e disise billigeTe
enld under ,sædvamlig Udistationering.
Oh. Petersen: Loven, udtaler, a,t Tjene
' temænd, der rej,ser paia bestemte 1Stræk
ninger undoer Vil,kaar, S'V'ar,ende til det kø
rende Per.sonales, kan sættes ipaa Køre
penge. Men det gør de i Udkastet ,opførte
Tjenestahænd jo ingenlunde. Det kørende
Per,s·onale har altid ·ipaia deres Opholdssta
tion Vær-el,se til Raadigthed, saaledes at
de kan benytte Opholdet til Hvile. End
videre :kan de altid medbringe ·Mad'Voarer,
,s-om kan ,opvarmes i disBes V ærelseli',
1hv0orved deres Udgifter -kan tholdes nede,
1
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saaledes at de ,er .dækkede ved Kørepenge. det ud:e ,ogisaa dyrere, hviorfor det vil være
, rende ,
Garuske andededes for1holder d,et ,sig med g1anske ubercttig� at tale om •tiLsva
alle dem, man nru vil tyinge ned paa Køre- Vilkaar.
pepge. - Na,ar°' . p�rekoTilil11i�sio
, n o,s" Be- -:1 . Generalsekretær:en: Vi kunde maaeke
.
Yill�n:ar®��ifor. de enkelt� af cle
_ ,
det ,, fal_e
t�i'klni!]g ni/Bvp�·r :Qye�bape:m.. tre
sin Grund i, -at rman ved Fo1ihandi ilingerne anførte.
om Lønni.�sbestemmeliserne for 2 Aar s, iAalbor·g vil,de gerne for· Sektfonsohe
den unidtog en Række Stilli11ger fra Op- fe1·nes Vedkommende sige, at de ikke :fior
naiae, lse af :fiul-de Dagpenge efter 10 Ude- ud -kan tilrettelægge deres Rejser. Deres
timer. Blandt di,sse var Overbanemestre. Rejrser retteT ,si.g jo altid efter Tmfifoken,s
Dette ;haT cm enkelt indenfOl' iOveT1s1pare- Tarv, Iigeisom Varigiheden af Rej,serne j�
p
kornmissronen kiunnet eTindTe. Derfor
er ikke paa •F,orlbaa.nd· irnn være kendt. Vi
Overhan
· emestre nævnt. Da Loven, imid- vil altid haNe de fulde Udgi.fter :paa vore
leriticl fordrer, at Vi!<kaarene for Rejser Rejse, r, i-det vi jo kun meget .faa Steder
skal være ,svare· nde til •det kørende Per.s·o- har 01plhokLsværeiiseT. · Iøvrigt udtaler Lo
nak,s for at sætte dffil1 paa Kørepei1ge, v,en udtrykkeligt, at de inispektio111sthaven
maa d
, et være Aidmin1stratione111s Pligt at de 1skal have Time- og Dagpemge. Dette er
.
· godtgøre, at Vil:kaarene er .,saadarme.
Det tydelig nok udtr;rkt i § 1289, .Stk 5. Jeg
vil være A<liministraitionen umuligt. Jeg vil derfor mene, at det er mod Lovens.
betvivler derfor meget, at den for,es1aiaede Ord og ogsaa mod dens Mening rut ,sætte
NedsætteLse ove11hovedet vil være lo
, vlig.
; tionsohefern
ek
, e paa Kørepe111ge, . At gøre.
Gene1·alsekretæren: Loven kræver ik- dette vil bevil�lrn, at de faar ,direkte Udgif
ke samme Vilkaar s om det kørende Pei�so- ter af at rej,se, ihvillt mt maaiske vil ••krrmne
"
n:ales, anen kun » Vilkaar svarende itil «, medd'øre, at der rej,ses 1minidre end !heldigt.
cl. v. s. lignende, ,og de paagældtende tb.ar Vil i denne F,orbindelse anføre, at ,Stats
ganJSke vi,st 1s1om Regel 1kke Opholdsvæ- baneudtvaLget net,op har ,f r.emihæveb, ,at Til
reliser til AtbenytteLse, men skal itil Gen- synet 1bør føres effelktivt.
gæld !heller i!kke ov.ernatte, •som det køSølling: 18o
' rm Repræsentant for Overrende Per,sonale ofte · kal.
·baneJIDestriene vil jeg gerne udtal,e, ·at det
OverOhmeye1·: Loven udtaler,
at de, der ,berm paa eni Tilf�lcligi'.hed, Ill;l,ar
'
,
skal paa Kørepenge, s, kal rej1se paa Vil- ban�esfrene er nævnt i Over,srpar,ekomkwar, ,svarende til det !kørende Pe, rsona- mis·sionens Betænkming s,om ®
· af ,de K,a
f
les. aar man derfor ,skal UJdinde, hvem tegorier, der fremt1dig ,skal paa Køre
._
der eventueH ,skial pa-a Kørepenge, maa
penge. Deitte har vi Vi1shed for. Vi maa
man sammenligne deres Vilkaiar med net- der,for ønske at f, astslaa, at vi e, j1heller rej
op det kørende Per,s,ornales •og ilclrn 1111ed ser under s, amrrnc Vilkaiar s, om det kørenid�
Overbanemestrenes. Elleiis kunde man PertSonale. For os gælder ,d'et i ,en,d;nu
paa den Maaide ved! Knops, kydning f.aa alle .højere Grad end for ,de øvrige i'Ilspektions
in,d under Kørepengebeste.rrnlrrie1serne. Det havende, at der ikke ,stilles Værelis•e til vor
kan ikke være Meningen. Vmderingen Dispo,sit1on, og iøvrigt /har ejiheUer vi de
maa foretages paa et rigtigt Grundlag. forud planlagte Ture. Vi maa derfor
i ender i Fo
, rvejen kræve at blive hcllandlet ligeisom 1 de, h
Det kørende Pei�sonale k
, vis
d,eres Trur,e, aaledes �t Familien altid! kan Vilk
a
ar
vi
deler.
Vil
,
g
erne
gøre
,
o
pmærk
,
•,
være rundenettet 10m, til ,hvilke Tider de ,som ipaa, rut mange Over,baniemes.teristræk
kan v,ent
• es !hjem. Det gør de, man
• nu vil ninger er meget lange. Bygnin�sove, rha
sætte paa Kørepenge, ikke. De kan 1kke nernesteren i Fredericia har f. B�s.· Stræk
forud ,sige, naar ,de ,kommer ih.jern. Deres ningen Esbjerg- yiborg, medens Banein
Husihol<dning bliver derfor dyrere hjemme, .geniøren i E bjerg kun ihar halvt ,srua .l ang
og •af de alt anførte Grunde bliver O p:'hol- en Strækning, nemlig Esbj<
• er,g-Frecfori-

o;n;.
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cia. Det vilde derfor være galllsk;e mime
ligt at ,S ætte Overibanemesteren paa Køre
I
Baneing,e
penge, !hvis man f. Eks. undbog
niøren. Overbanemestre11e har yderligere
deres Dra:i!sineture, p
, aa hvilke Pel,s og
Fodpose er nødvendige. Vil 'rman rnu ,sætte
Overbaneimes trene pa·a Kørepenge, kan de
ikke en Gang faa Rejseudgifter'l1e dække
de. Hv:em betaler ,s aa Pels og F,od:pose,
som nu fo1· Over banemes.trene betyder en
gans ke ,særlig Rej,seudgift, en Rejseudgift,
som ingen anden Tjenestemand •har? Vi
rej, er under lige Vilkaar med de øvrige
nævnte Tjenestemænd; vi 1har ganske
særlige Rej,seudgifter. Vi maa derfor pro
testere mod .at !blive ,srut paa Køre,peng,e, og
cla n:aV1J11ig mod at blive det ene ,af alle
Kategorier.
Oh. Petersen: Vil Adiministrationen
hævde, at de 11ævnte Tjenes temænid re• jser
under ,samme Vi]1kaar som det kørende
P',r$ ornale?
Generalsek1·etæ1·en: Iklrn under �anske
s aimme Vililmar. Koonm:i!s1s io
, nen, ihvis Be
sternmelrse vi maa udføre, ihar imidlert, id
udtalt, at det _ikke ,ses, a.t Ove:rlbanemestre
nes Rej,sevilkaar er væsentlig fors kellige
fra det kørende Pers, ,onales . Det s, amrrne
•
vil d,a gælde de øyrige Kategorier, fhvor
for vi maa tage dem med. Jeg \kan ikke
unglade dette, :maaske kary det s, aa lykkes
Organisa,tionerne at :fiaa Mini •ter og Løn
nin�sraaid
• omstemt.
Oh. Petersen: Det eT _i'igtigt, •at Kom
missionen ikke · ihar kunnet se, at d
, i1s•se
Rejs, er foregaar ipaa andre Vilk,aar end
det kørende
• Per,s•onales. Men ,det vil være
terrrurnelig ,sikkert, at ,en Udtalel,se fra Ad
min:i!stra
• tionen ,om et modsat syn vil være
af allerstørste ·Betydning.
Lillie: Det vilde være 1�ai:t, om Gene
ralsekrtæren k-unde <udtale lidt meTe end
SylJillp�ti for, at disse
• Tjenestemænd ikke
kom paa Kørepenge. Da Administratio
•
nens nærmeste Med,hjælpere: Di,strikter
ne, ikke ,synes at ·dele Ordreudkaistebs Op
fatteLse, •og da Organisationerne
• nu mege, t
tydelig ha
, r understreget DistrikteTnes Op, fattel,se, synes jeg, det vil være rigtigt, at
1

.

..

..

Ministeren bliver bekendt dermed. Jeg vil
derfor gerne anmode om, at detle maa ske.
Generalsekretæren s•kulde ,gerne love
dette.
Lillie: V ed Udl'egning af Kørepenge
.
isatserne
har Fællesudvalget ønsket, at Be
løbet altid afrundes «)•p,ad til hel Øre, 1hvor
foT en hertil , sigtende Tilføjelse til Ud
kastet er foreslaaet.
Generalsek1·etæren: Hvi,s vi kan, vil vi
imødøfoomme Ønslrnt. Kørepengene skal
imidlertid fa t ættes }Jaa FinaTuSlov,en1 ,saa
det bliv-er formentlig Løm1in�sra
, adet, der
med Tils lutning af Finansudv.alget ud
r,egner dem.
Lillie: Ordreudkas,tet fastsætter,· at
· Rangergodlgørelsc il ke ydes paa Udsta
tionerings.~ tation. Da vi· mener, at denne
Godtgøre!, s,e er for s ærlig ansvar,sfuld
Tjenf'.\S·te, ønsker vi dette Fol'hol,d rettet.
Generalsek1·etæren maatte opfatte Ran
gergodtgørelsen ,,: om en Godtgørelse, ,der
er,statter d� tidligere Kørepenge. Da disse
ifølge Lønning,sraadet AfgøreLse, rS'O+m
refer-eredes, ikke vilde være, at yde i dette
Tilf, ælde, kunde Erisbatningen for dem,
Rangergodtgørels, e, ejr1heller ydes.
Lillie lhæv,dede, at maTIJ i andre Tilfæl-de
betragtede Udistrutioneringsi$ tationen som
Hjemstedet; derfor maatte det ogsaa i dette
Tilfælde betl-agtes ..,saalede$ .
Oh. Petersen mente ikke, at man
• s, aa
dan ,kunde bruge Begrebet »Hj�a ted« i
Flæng. Det maatte klares, ,hva,d man for
,staar ved »Hjemsted«.
Generalsekretæ1·en var villig til rut lade
,q pørgs ,n:N11alet om Rangergodtgørelse for,e
lægge for Lønning
, sraadet ;paany. •
Lillie: I Ordreudkastet er foreslaaet en
Tilføjel,se til Ordre H 264, A�snit B. Efter
denne Tilføje!I'>·e ,skulde Statsbanerne kun
de ops ige en Lejer med II11indi-e Varsel
,
•end s, ædvanligt
eller end•og uden Varsel i
Tilfælde af Lejei-ens F,orflyttelse eller Af1sked. En 1sa
, adan Tilføjel,se maa vi tage be
,stemt Af tand fra.
Oh. Pete1·sen: Det vilde være ganske
stridende mod den ·almindelige Husleje
lovgivning og tillige med de ,simp
, lest, e Ret-

.
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færdig!hed begreber, ,om mian ,saaledes
kunde ætte en Lejer ud øj,eblikkelig.
tabsbanerne vil,de uden Va1 el kunne
møde op ,og forlange, at Lejeren slmlde
fl)Tlutle s, ine Ting pa;a Gaid,en •strakJS. Et aa
d.anrt Forl,a;ngende, der var noget ganslrn
enestaaende, iUUJStr,erede, ilwor nødvendigt
det var, at alle dis, e Boliger var under
NævneM. ,Maatte bestemt modsætte sig, .at
. f alle flik en sa-adan Ret.
•' tabsbaillerne ene a
Generalsekretæren hævdede, at Stabs
banerne var nødt til iat have denne Ret,
hvor Boligen ,sfould,e benyttes i ganske
særlige Øjemed, ,f. EkJS. til Hjælpev;og11JS
vagt, Si.gna�haanidvæ1�kere o. 1. Bes,tern1neL en vilde·ilmke blive rni,sibrugt, men kun
anvendt, naar det var absolut nødvendigt.
Oh. Pete1·sen kunde ikke e1kende, at
det var nødvendigt for tatsbaner:ne. Ved
Dødisfald f. Eks. ihavd
, En1ken Ret til Tje
ne tebolig,en i 3 Maaneder. Kll!l1de man i
saa Til,fælde arranger-e ,sig, ma;atte det
og,saa kunne ke i 1debte Tilfælde.
Generalsekretæren 11Daatte fastlholde, at
Bes1temmelsen krunde være nødvendig for
Banerne og maatte derfor ,søge den gen
nemført.
Lillie vilde paa Fælle udvalgets Vegne
stærkt protestere mod en aadan Bøstem
meLse.
Generalsek1·etæ1·en :meddelte, ait man i
lutnirugen af B stemnnel en »Ti-1 § 1297,
Sok.· 8« øn,sikede tilføjet:
»Rangerg,odtgørel, e ber,egnes iøVI'ig-t
aaledes, at ,der udbetales Halvdelen (ind
til 1. Okitober 1922 dog 3/.) af det Beløb,
·om, hviis der i te.det for Rangergodtgø
rel,se ydedes Kør,epenge, , vilde være blevet
udbetalt, .afrundet opad til en hel Øre.«
Lillie kunde tiltræde denne Regel.
Generalsek1·etæ1·en: Da FæUesudval
get iklke h:ar .stil.let flere Æn,dring,er, vil jeg
g,el'Ile resurmere det, om hvilket der ikke'
naaedes Enighed. Dette v:ar: ,Spør,g1smaaJ ene
om Ydel,se af Godtgørelse under Ud
stati,onering i Købenlhavn over 2
men und:er 4 klID,
om Yde1se af Godtgørelise under Ud- ·

:mm,

, truti,oneri1J1g uden for Københiavn
over 2 km, men indenfor 4 'km, hen1hokLsv1s K1ommunegrænsen,
om ,hvillke Tjen temænd der skal ,sæt
tes paa Kørepenge, og endelig
om Orpsig.eL e af Lejere uden ædva
, n
ligt V ar, el.
Kan :B æll ,udvalget ikke paa disse
Punkter tiltræde Udkastet?
Lillie: Nej, paa di e Punkter kan vi
- Adrrnini,stra
�kke ændre vor -Stilling. Hvis
tionen ik,ke -kan imødek,omane o der, maa
vi mege, t beklage det, bhi en ,saadlan Imøde
kommen foa Admini,s,trat1onens Side vil
kun betyd,e ,0piylidelisen af de m t simple
Retfæ1�digihe<l-skrav. Den maa Adrniniistra
tionen ikke nægte os. Hvi Ad!ministrati-o
nen alligevel gennemfører Fo1 lagene,· vil
det fra 0rganisati,onernes ide blive mødt
med d,en al1erstæ1keste Protest.
Generalsek1·etæren beklagede, at der
ikke kunde opnaa,s Enighed, men kunde
ikke ændre s, it , tandpunikt>. Protokollen
....
der
vilde derfor blive forelagt Mihiisteren,
maatte afgøre agen.
Hermed sluttede Forihandlingerne Kl.
6 10 Em.

.

40:AARS JUBILÆUM,

Oskar Larsen.

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
---.------------

25

LOKOMOTIV PERSONALET S INDTÆGT I KALENDERAARET 19 21
for
Lokomotivfornrc

paa Grundløn 3 000 Kr.... .. . . . gifte
. ugifte

Sats a
5373
5022

Sats b
5253
4902

Sat@ c
5163
4812

Sats d
4923
4572

Sønde 'ylland
Flækker
Købog Stastæder tionsbyer
5223
5433
5082
4872

med 1 Alderstillæ!! å iJOO Kr.

!!ifte
. ugifte

5673
5322

5553
5202

5463
5112

5223
4872

5733
5382

5523
5172

med 2 Alder -tillæg å 300 .Kr.

. . i:ifte

. ugifte

6003
5652

5883
5532

5793
5442

5553
5202

6063
5712

5853
5502

gifte
. ugifte

4413
4062

4293
3942

4203
3852

3963
3612

4473
4122

4263
3912

J.okomotivfyrbodore

paa Grundløn 2 100 Kr•.......

•

med 1 Alderstillæg i 150 Kr. .

.

. .

med 2 Alderstillæg it 150 Kr. .

.

gifte
. ugifte

4563
4212

4443
4092

4353
4002

4113
3762

4623
4272

4413
4062

. . gifte

. ugifte

4743
4392

4623
4272

4533
4182

4293
3942

48034452

4593
4242

gifte
. ugifte

4893
4542

4773
4422

4683
4332

4443
4092

4953
4602

4743
4392

med 3 Alderstillæg a 150 Kr.

M.alerialforvaHer Oskar Larsen ved Maskin
afdelingen s Centralmagasin i København fejrer
den 18. Jalluar -10 Anrsdagell for tiin An
sællelse ved Banerne.. Jubill).ren indtog i sin
Tid inden Overgangen til S-lillingen ved Oenitral
magasinet i København, i en længere Aarrække
Posten som Hovedkasserer i Lokomotivmænde
ne Org,anisation, i hvilken 'tilling L. gjorde udmærket Fyldesl og blev derfor ved sin Af
gang som Lokomotivfører hædret med Udnæv
nelse s9m Æresmedlem. Jubilaren har ligeledes
i en Del Aar været Med-lem af Repræ entan1skabet for jællan'd-fal terske ygekas e. End
videre har J,. været betroet fors,kellige andre
, Tillidsposter.
Vi øn ker Jubilaren til Lykke med de fyrre.

:' 2 5 A A R S J UB l!LÆUM,
Den 1. Februar kan Lokomotivfører F. J.
H. Gehlsfn, Rose11krantsgade I 6, Thisted, fejre
25 Aars D11gen for sin Ansættelse som Lokomo
tivmand.

JUL E TRÆ!
,.rordjysk selskabelige ·Forening for Loko
motivmænd ·afhold<t Lørdag den 7. Januar Ju
letræ og Bal i Klubben, Ny.torv Aalborg. Festen
var m<'get wllykket, saavel Vok ne som Børn
morede sig brillant. Hertil bidr-0g først af alt den
smukke pyntede Sal og de dejlige, hyggelige
elskabslokaler.
Besityrelsen fortjener en Tak for det smukke
Festarrangement. Ved Indtrædelsen i F·estsa
len fik de voksne Deltagere overrakt et Ji'est
s-krift med Julesru1ge, og K:1. 6 Em. tog Festen
sin Begyndelse med en Julesang til Tonerne af
,Dejlig er Jorden«, .og den smukke Melodi blev
sunget æ.aledes, at man hurtig blev klar over,
at Foreningen tæller ikke sa:a fa,a, gamle San
gere. Det var den &tørste Forsamling, nordjy
ske Lokomotivmænd endnu har mønstret af
\"Oksne, oa. 150, og Børn 96; til alle Børnene
vaT der en smuk Gave siam't en stor Pose Godter.
Loko111otivforer Soele, Aarhus, Yar kommen
til Stede og optraadte som Skolelærer, _og paa
nogle medbraigte Landkort gav han Børnene Un
<lervislling i Geografi. At Hr. Soele vakte Jubel
bar de mange glade B-arnestemmer og Hurra,
højrøs•tet Vidn€ om. Ligeledes· optra,a,dte Lokfb.
Gert Jensen som Nis efor. Nissen vakte selvføl
gelig ogsaa megen Jubel, og de .to ovennævnte
Herrer b-edes herved modtage en varm Tak for
d·eres Bidrag til al Børnene morede sig s,aa ud
mærket,

AALBORG• BRØNDUM• HOBRO
AKVAVITTER
Nærværende Nummer er afi"veret
paa Avispostkontoret den 17. Januar.

MORTEN PEDERSEN,

Tlf. 89.., Viktualiehandler., Tlf. 89.

VALBY .LANGGADE:3&.

H. J. HANSEN
Skræd ermeMtrr

38, Sønder Boulevard 38.

Anbefaler sig til d' Hrr. Jernbanemænd
Telefon Veater 1574 y.
Leverandør til Varelotteriet.

Herrernes Mag asi n

Istedgade 64. Telf. Vester 220 x.
Største Udvalg i Hattt•, Hn�r og
1tla11cht-t111I, jorter.
5 pCt. til Jern bauefunktiooærer.
Største Udvalg µaa Vesterbro i alle
Slags Straahatte.

I

1

I Vesterbros.Skotøjshus
15, Absalonsgade 15,
bør være D�res
Levernndør 1

F Q D 'l' Ø J

Forretnin!!'eu grundlagt 1879.

P. J. Storm
Tømrermester.
Telf, 5172,

Thestofsvej 44.

København F.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• W. Schabraham
f Hjalmar Hansen, t. Kl.Ko)!!�t�?.�retning 1. Klasses Herre- og Dameskræderi
!
Iste dgade 32.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!
Specialitet: Java Mocca Kaffe. .

♦♦++♦♦♦♦♦

•••••••••
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

•••••••••
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

forh. mangeaarig Tilskære(hos
C. P. Lauritzen & Co.

Telefon Vester 1165 v.
VESTE RH H OG A HF. 104.

Varehus " S Ch u It z_-,,
Istedgade 134
Telefo n 11372
aabner 2. Januar et ekstra stort Udsalg af
a 11 e V are r i M a nu f aktu r.

-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••
•••••••••
Priserne vil være betydelig nedsatte.
••••••••• 1 000 sorte heluldne Herreveste Kr. 9,85. 5 ooo Golfjaketter til • ••••••••
••••••••• halv Pris Lagendowlas, Dynesatin, Haandklædedrejl enorm billig . •••••••••

A. Muncks aarlige Udsalg i Damekonfektion

I denne Maaned realiserer jeg hele mit Varelager til under halv
Pris. Gør Ikke Deres Indkøb før De har set mine Vinduer, hvor De vil
finde fikse Kjoler, Frakker og Pelsvarer t1I vanvittige billige Priser.

Istedgade 87

og Valby_ Afd. Langgade 56.

Køb hos en Fagmand.

1. Klasses Herre og Dameskræderi efter Maal. En fin blaa engelsk
Serges Habit fra 100 Kr. Prima graamelerede Vinterfrakker fra 7 5 Kr.
Pasning garanteres. Stof modtages til Forarbejdning. Bestillinger
modtages fra Provinserne.
KREDIT lNDRØMMES.

Adelgade 43, 1. Sal.

.
København.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anl)efaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

A/s

Ærb. R. Svendsen.

Johannes Nielsen

Sd. Boulevard 59
fører altid det bedste i
Trikotage og
Manufaktur
Autoriseret Leverandør
til VarJ)lotteriet.
Telefon Vester 1175 v.

HERREKLÆDER PAA AFBETALING

Smukt Udvalg i færdige Habitter og
Overfrakker.
Maalarl ejde udf øres smukt og billigt.
Prima engI. Stoffer. Garanti for Pasning.

Herreskræderiet Valdemarsgade 49.
Telefon Vester 1692 x.
i

Det danske Mælkekompagni, København.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeobavn B.
Tlf, Vester 2895 v. eller Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.

Abonntlfllentspris: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Poøtkontorer i Skandinnien.

•

A.nnonef'-Expedition:
Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Kontortid KJ. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

.
Salg"direkte fra Lager,
,

.

'

Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr.

.

FJELLANDER & LARSEN

Telf. Ye�t. 3858.

Kontor Ol? Prøvelaizer
Vesterbrogade 36, Bagbygningen.

Telf. Vest. 3858.

Statsbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte Indkøb

Stort - Udvalg i Konfirmations•Gav' er

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54
Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække
Nodemapper - Alt i Rejse- . og Skoleartikler.
Billige Priser. Ingen Konk urrence.

------------------1 KL Bageri og Konditori

Husmødre·
køb billigt i

S mør la g e r e t

Vilh • Ny· gaards Istedgade 64 - Tlf.13286.

Co bjør11sens2"ade 20, e. G.
Fineste Vegetabil Margarine
Nr. 1. 79 Øre pr. 1/2 kg.
Fin Vegetal Margarine. Nr. 2.
74 Øre pr. 1/2 kg.
Fineste dansk lurmærket Smør
og nylagte friske Æg sælges
altid bllllgst fra Lager.

•
Cafe
"Frem", Hillerødgade 24, 'l'elt. Taga 1127

Aaben f'ra 9-4.

1. Kl. Smørrebrød. - a la carte hele pagen.
Nyt Billard. - Anbefales d'Brr. Funktionærer.
M. A. PETERSEN (mangeaarig Tje11er i Kædekælderen).

Udsalg

mru

I

N ør�:.���!�.�.:. 63,

Skotøjsreparattons Værkstedet
Borups Alle 24

anbefaler sig med 1 Klasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. l!,._75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker JU. 1 75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6,75
Dame Saåier Kr. 5,50, Dame Flækker Kr. 1,25,
For samvittighedsfuld Forarbejdning
garanteres.
C. PETERSEN, Skoma�er.

'V A L D E M .A R "
''Yesterbrogade
85 ::
1878)
SKOTØJSMAGASINET.
,

Il
�

(Grundl.
Sidste Nyheder ar al Slags Fodtøj.
Leverandør til Forbrugsforeningen.
RPpa• ationer iidføres.

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage,., og Garnforretning.
Stort Udvalg.
UnderhPklænning- l-\trømper - Snkker

1

mru

2.S2.S2..S2.S'2.52.S�2..S2..Se.52.52.52.S
Selskabslokalerne, Frederik sberg Alle 11,

Hatte . ... 3,85
Kjoler. . ... 16,85
Bluser ...,. &, I 5

modtager Bestillinger paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller.
Ci'.
20-100 Couverts. - 1. Kl.s Køkken.
m
Ærbødigst J. M. HEDETOFT.
III
�
.5i35'2 52 si;;ic.5i::;:!S'2 52 S'2 S2.S'2.::52��

Strikkeriet ,,Bøge''
ved Aage Jensen

======= Dybbølsgade 41

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

A. Pe.tersen, Vesterbrogade 75.
======= Telefon Vester 5973 y, =======
I. K.ls Møbler til Værkstedspriser. Reparationer udføres.

1. Kl. s Hage ri & Kon

S ofns Andersen ditori. Hillerødgade 26
Istedhus MøbelmaliasinF.f�J,VJ�I
Tlf. Taga 547 V.

Garanti for Soliditet. - Monterede Værelser paa 1. Sal.

CHR. NIELSEN t\�!:ba�:
Is LOUIS LILLIE QUIST HATTE
GARVERI & LÆDERDDSALG
NØRRFBROGADE 187.

KØBENHA YN L. 'l'ELF. TAGA 444

SKJORTER
SLIPS

ster

209

Enuhaveplads 1 ou 2 t· s':.

MAGASIN OSBORNE
Jagtvej 57 - 'l'elf. 'l'aga 1809 x.
(ved Folkets Hus).

Egen Import
derfor billigst

Helgolandsgade 19.

'ri f. Vest. 3 7 7 o
Kvarterets bedste 'og billigste Udsalg
af Smør, Æg og Margarine.

A/S Kjøbenhavns
Mælkeforsyning
Talefon 310-954.

anbefaler fra sine detail Vogne: pasteu
riseret sød Mælk, Kærnemælk, Fløde
Eksportfløde, nykærnet Smør samt den
af Lægerne anbefalede Tuberkelfri
Børnemælk paa Flasker.

lstedgades Legetøjshus
(A. M.'l'huneby)

,,

6 6, I" te d ,: ad e 6 6

Specialitet: Dukker og Dukkereparat.
Stort Udvalg i Legetøj - Billige Priser

StatsDaneversonalets

Oste bod

Brandtorsikrinus-Foreninu.

Stort Lager.
Billigste Pris.
Telef. Vester 767.

Vesterbrogade Nr. 26,

Etablissementet
\'st. 43
Telef. _
VesterfælledveJ 80-82. København
anbefales ærede Fagforeninger til
Møder og Baller.

Foreningen er oprettet 1891, bar ca. 9000
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

Ekspeditionskontor:

Istedgade 118.

Telefon Nr. 6626.

,,Ny Ravnsborg"

Lav I'1·æmie.

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,
der for Aarhus er:
Br. Togfører L. P. Hansen, H r.l\faskinarb.
'N. M. Nielsen, Hr. Magasinformand M.
Nielsen, Hr. Lokomotivfører J. J. Nis
E N G HAVE PLADS I I.
�en, Hr.Assist.'l'biede, Hr. Overbanemst
Frugt og Grøntsager,
Sølling og Hr. Fuldmægtig B. Bertelsen
Tørrede Frugter· samt Oonserves-.
,
'
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
Billigste Priser.
om alle Foreningen vedrørende Forhold.

Ærb. I. C. Christoffersen.

VESTERBROS FRUGTLAGERNYBORG

Orome & Goldschmidt

Lo-kom otivmæitd!

Nyborg

Størr;te Udvalg i Herre- og Damekonfektions, Kjoletøj, Bomuldsvarer, Sengeudstyr .

HUSK!
SKOMAGER H ERMANS.EN'S

Al t i d b i l l i g s t e Pr iaer

Eneste Leverandør i Manufaktur til Husholdningsforeningen.

1

I. O.

bekendte stærke Saaler.

Jørgen Ren�

Prima Fodtøj paa Lag·er.

Mode-, Trieotage og Børnekonfeetion
Leverandør. til HushoJdningsforeningen.

Alle større Værker·
leveres
naa Ratebetaling
H. ·BØDTCHER JENSEN

Te!f. 661.

Lok�motivn1ænd køb .Ilet bedste Paalæg og Ost
Cigarer hos
og -Tobak

H. F. Hartmann. Adelgade.

Bog- og Musikhandel
Telefon 33.
YBORG.
Telefon 33.

til billigste Priser køber De hos

Støt uore �lnnoncørcr

Sø1.·en Jensen,

Mellemgade 24.

.

.

Nyborg.

Adelgade 6.

bringes i Erindring. - Altid billigste Priser.

Telf. 661.

Ifolant Erstatning

Indmeldelser og Oplysninger

.

" Central"

Veøterbros

,,

Mejeri-og Smør--Forretntngen
·

Telefon 617.

FREDERICIA
-------------------------------------HUSK!
HUSK!

i
I. T. Godiksens i

li ·

....................................................... ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦++•• ................................ .

Ellen og trr. Frederiksen & Co.

f Gothersgade 23.

Ur-- og Guldsmedeforretning.

.......................................................................♦♦♦♦♦♦ .........................

Barnevogne, Cykler
og· Symaskiner

Musikinstrumenter, Optik, Briller•
og Piucenez tilpasses ethvert Øje.

Oldb.g. 14 ved Banegaarden, Fredericia

Ønsker De at tilbringe nogle
behagelige Timer
besøg da "Rosenlunds •Have"

- Stor lukket Keglebane Tag Deres Venner med.

CARL W. JENSENS
Fodtøjstorretning

Danmarksgade 29.

Fredericia.

Største Lager her paa Pladsen.

----- F1•edericia. ----- Telefon 316.
1. Kl.s Udførelse af aJt· fotografisk Arbejde.
i

af bedste Fabrikat til billigste Priser.
Cykler opbevares for Vinteren.
L. EM. A,NDERSEN, Cykleforretning,
Gothersgade 86. Telefon 788.

KRANSE OG
BLOMSTER
billigst

,,IRIS", Gothersgade 15,
Fredericia.

.

Købestævnets Restaurant
Fredericia.

..,._ Telef. 546.

Priv. Telf. 586 .

JOHS. MOL TRUP
Jyllandsg.10. Fredericia.
Isenkram - Glas - Porcelæn
Legetøj.
Oolonial og Delikatesse
'I'ELEFON 341.

•················································

..······················•!

! Adam, Gothersg, 55, Fredericia. Tlf. 267. Cigar,., og Papirforretning

i

Stort Udvalg i Festtelegrammer. - Alle Dag- og Ugeblade føres.

:

•................................................ ....... ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-

