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KØRS E LSF O RO ELIN G SSAG ER,
Ved Forhandlin"erne i det id t ncdatte 'l'jene t tid udvalg opnaaede vi t
Gode, der b tod i, at l'delingeme, naa1·
de ikke kunde godkende oo- tiltræde d l'
Kør el fordeling for lag der af Di trik
dem, kunde kræve Fortcrnc ble\- forela"t
0
lagene forelagt Gen raldir ektoratet til
nærmere Behandling og Afgørnl e ud fra
de :D on1d ætninger lwonmd r 'l'jenctid 1· glernc rnr blcven til. Paa de Forhand
ling r der derefter førte mellem General
clirektiratet og Organi ationen, blev det bl.
a. a[ dvalget F01·rnand Regnskab di
rektor Ander en, udtrykkeligt fremhævet,
at man, cl. v. . Generaldirektorat t, naar
Begæring om :D orhandling frem attes fra
() rgani ationen Lede!
om Kør 1 fordelings ager. elvfolgelig meget hurtig vil
de imødekomme det frem atte Øn ko og
etabler Forhandling, 0"' h rved rnaatte
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man forstaa et 'l'i<l rum a.f ca. 3 n, 4 1 ger.
Da Organisationen H præ entanter r
meget for taaende Mænd, der meget v I
kan indse at der kal Tid til alting, og
da vi eller m g t ofte maatte vente en
i Forhold h rtil meget lano- Tid paa var.
naar rgani ationen r ttede H nvendclscr
til (1 eneraldirektoratet, va1· man tilfr cis
rn l'd det givne Til agn.
aadan saa det alt aa ud teor ti k, m n
nog t anderledes er det komm t til at c
ud i Prak i . Før te Gang Organi atio
nen ha\·de Lejlighed til at gøre Bru" af
denne Be temrnel e angaaend .B 01·hancl
Jino- i G n raldirektoratet, indtraf i Aar,
vi te det ig, at det ikke gik s; let ,'I aa_ bur
tig, end kønt det dog ikke kunne ig i,;, at
(''encraldirektoratet var blevne bebyrd t
med . rbejde .fra rganisationen ' ' ide i
om det vil fremgaa ::tf
aa Hen eende.
efterføl"'ende F rhandlino-sprotokol, frematte OrganisationI:'n Onl:S"'ke om Forhand
ling angaaende Kørsel forel lingen i :D re
d ricia, '\ amdrup, Od nse O"' Brande den
29. Juli d. A., men der h ngik omh:ent J·
Maaneder forinden Or o-ani ationen fik sit
\) n ke opfyldt og da var der i Mel] t>mtiden
k t et Køreplans kiftc om dog ikke pan
næn1eværdig Maade havde berørt det om
handl de Forhold. - aaen fra Koben
havn Gb. r af n meg t yn"'re
.... Dato.
Fra \fcleli.ngerne
ide var der hrrnd0

.
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let med megen Omtanke, i det man først
havde prøvet Turene der iværksattes den
1. Juni forinden Klage fremsendtes, hvor
efter Hovedbestyrelsen efter at have prø
vet Turene fremsendte Sagen til General
direktoratet. Med andre Ord hengik over
4¼ Maaned efter Turenes I kr.afttræden
forinden Forhandlingen fandt Sted. Naar
der fra Afdelingernes og fra Hovedbesty
relsens Side vistes al mulig Forsigtighed
forinden der fremsattes Begæring om For
handling skyldes ,det naturligvis, saavel
Hensyn man skylder Organisationen som
Generaldirektoratet at der ikke fremsattes
Klager uden at disse ogsaa er berettiget.
Fra Organisationens Side rettedes der
:gentagne Gange Henvendelse i Generaldi
,rektoratet ,for at opnaa Forhandlingen
med det Resultat ,som er nævnt tidligere.
Fra Generaldirektoratets Side kom der en
Forespørgsel til Organisationen, om man
kunde tiltræde at Kørselsfo1�delingerne fo
relagdes det Sørensenske Spareudvalg,
hvilket Organisationen besvarede benæg
tende, idet man gik ud fra at disse Sager
aldeles ikke vedkom dette Udvalg. Ikke
desto mindre har dette alligevef fundet
.Sted. - Organisationens Formand har,
:som det vil ses af Forhandlingsprotokol
•len, paa Mødet paatalt den utilbørlige Be
handlingsmaade man har ment at kunde
.tillade sig overfor Organisationens Hen
·vendelse om Forhandling.
PROTOKOL

over Forhandling den 19. Oktober 1922 ført
mellem Generaldirektoratet for Statsbanerne og
Dansk Lokomotivmands Forening angaaende
Kørselsfordelingen for det i Fredericia, Vam
drup, Odense, Brande og København Gb. stationerede Lokomotivpersonale.
Til Stede var:
Generaldirektøren,
For Generaldirektoratet:
Maskindirektøren, Kontorchef J acobi, Ma
skiningeniør E. H. Schmidt, Maskiningeni
ør C. H. Krag, Maskiningeniør B. Suan
ning og Fuldmægtig D. 0. Høgsgaard.
For Dansk Lokomotivmandsforening: Lokomo
tivfører Rich. Lillie, Lokomotivfører C. M.
Christensen, Lokomotivfører Soph. Jensen,
Fredericia, Lokomotivfører C. F. Berg-Pe
tersen, Vamdrup, Lokomotivfører M. Ras-

mussen, Brande, Lokomotivfyrbøder A.
Hasberg, Fredericia, Lokomotivfyrbøder N.
Conrad, Odense og Lokomotivfører K. Jo
hansen.
Sidstnævnte førte Protokollen.

Generaldirektøren bød -velkommen og oply

ste, at Forhandlingerne var foranlediget af for
skellige Uoverensstemmelser mellem Distrikter
ne og Personalet angaaende nogle Tjenestefor
delinger og bad de mødte Repræsentanter om
at udtale ,sig.

-

Lillie: Forinden vi gaa over til Forhandling
om Turene, kunde vi ønske over for Hr. Gene
raldirektøren at gøre opmærksom paa, at man
i sin Tid under Forhandlingerne om Tjeneste
tidsreglerne fra saavel Hr. Generaldirektørens
Side som fra RegnskaJbsdirektørens over for Lo
komotivpersonalet stærkt understregede Be
stemmelsen om, at Lokomotivpersonale't altid
kunde føle sig beskyttet over for en haardhæn
det Udnyttelse af Reglerne derved, at Tjeneste
fordelingerne, naar Personalet ikke tiltræder
disse, skulde forelægges Generaldirektora
tet til Afgørelse, som snarest efter, at de var
fremsendt, vilde gøre disse til Genstand for For
handling m!)d Organisationen. Det er de før
ste Tilfælde, vi i Dag staar over for, og jeg kan
kun sige, at vi er skuffede over disse Sagers
Behandling. Vi har saaledes den 29. Juli under
Henvisning til den tidligere Or<;lre: Serie H Nr.
300 indsendt Beg_æring om Forhandling, og
først i Dag den 19. Oktober, og efter at man
har overskredet et Køreplanskifte, som i nær
værende Tilfælde ganske vist ikke har ændret
videre paa den foreliggende Sag, men som me- ·
get vel kan ændre Situationen for en paaklaget
Tjenestefordeling. Personalet i Fredericia har
i denne Sag vist god Taalmodighed, og vort Sind
er saaledes, at vi trænger til at blive formildede«
Med Hensyn til de paaklagede Ture i Frede
ricia har Distriktet, maaske undskyldt af For
holdene, ikke overholdt Ordren, hvad Frem
gangsmaaden angaar, naar de nye Kørselsfor
delinger forestaar. Man lod uden at drøfte Tu
rene med Personalet Turene træde i Kraft, og
først da begyndte man at drøfte dem med Per
sonalets Tillidsmænd, hvorved hele Juni Maa
ned medgik. PBrsonalet •søgte at vise god Vil
lie, forinden de ønskede Turene forelagt Gene
raldirektoratet, ved at gennemkøre Turene, men
disse er saa strenge, at Personalet maatte an
mode om at faa dem forelagt for Generaldirek
toratet; og saaledes smn den Sag har ligget og
er trukket i Langdrag, bekræfter Tilfældet, hvad
jeg under Forhandlingerne om Tjenestetidsreg
lerne udtalte om Generaldirektoratets Ekspedi
tion. Skulde derefter nærmere paapege Tu
rens Vanskeligheder.
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Generaldirektøren: Til Lillie indledende Be
mærkninger vil jeg, forinden vi gaar videre,
udtale, at det er rigtigt, at del har varet noget
længe, forinden denne Forhandling er kommen
i tand, men forskellige Forhold har bevirket,
at det har truket ud, bl. a. har det nedsattr
Tjenestetid udvalg været en medvirkende Aar
sag, idet vi gerne vilde have dette Udvalgs Ud
talelse over de paaklagede Ture. Det skylde
altsaa ganske særlige Forhold, som jeg sikkert
haaber ikke vil gentage sig. Det er vor Hensigt
at disse ager skal fremmes. Naar Hr. Lillie
siger, at d'Herrer trænger til al formildes, maa
jeg dog straks gøre opmærksom paa, at jeg ikke
paa Grund af, at Sagen har trukket noget ud,
kan indtage en anden Stilling over for de paa
klagede Spørg maal end den, der er dikteret af
renl aglige Hensyn. Vilde foreslaa, at man
behandlede de forelagte Ture distriktsvis, man
kan begynde med 1. Distrikt.
Lill-te: Vi bar først i Gaar Aftes faaet Un

derretning om, at de paaklagede Ture i 1. Di
strikt ogsaa kom til Forhandling i Dag og for
saa vidl H1·. Generaldirektøren Tid tillod det.
Vi er derfor ikke saa forberedt herom, og jeg
vilde derfor henstille, at vi begyndte med 2.
Di lrikt.

Generalcf,irektøren havde intet derimod.
Lillie
• forelagde derefter 5. 6. og 7. Tur i
Fredericia. Under Forhandlingerne mellem Di
striktet og Personalet, ønskede. dette samtlige
Ture lettet ved en Forøgelse med 2 æt Perso
nale navnlig under Hensyn til den megen Nat
tjeneste, der forekommer i Turene og den stærkt
begræn ede Aftenfrihed . Di lriktet havde til
budt en Lette! e med 1 Sæt Personale, og man
maatte heri s , at Distriktet indrømmede Ture
nes Strenghed. Som Hr. Generaldirektøren af
Turene vil kunne e, er disse holdt under Time
tallet 20 Timer, men desuagtet er det strenge
Ture; idet Fordelingen virker anstrengende for
Personalet, som jo længere det kører i saadan
ne Ture de to mere mærket bliver det af Tje
nesten til kade for den Sikkerbedstjeneste, der
er betroet Personalet, og maatte i denne For
bindelse beklage, at Distriktet, da der ikke op
naaedes Enighed, lod ,sin Indrømmelse falde
bort, hvilket under Hensyn til Sikkerhedstjeneten synte mærkeligt. Spurgte hvad General
direktøren mente om Turene og dette Forhold.
Generaldirektøren: Jeg ønsker ikke paa nu
værende Tidspunkt at udtale mig derom. Jeg
hører paa hvad De har at bemærke, og -deref
ter, hvad Maskiningeniøren har at anføre, og
senere træffer jeg min Afgøre! e.

Ma kiningenior Kragh, Fredericia: Gjorde
opmærksom paa Turenes Timetal; men har
overvejet en Omlægning af Turene f. Ek . no
gen Omlægning af Raadighedstjene ten fra 6.
til 7. Tur.
Kan man komme ud
agen paa den Maade?

Generaldirektøren:

over

Lillie: 1 ej, det tror jeg ikke. Man har ikke
taget Hensyn til, at der er saa megen attjeneste.
Kragh: Jo, ved den la\'e maanedlige Time

turnus.

Lokomotivfører Soph. Jensen gjorde op
mærk om paa, at Turene ret ofte gav Overtid,
og at man saaledes ikke ved det maanedlige
Timetal havde det rette Billede af Turens Ka
rakter, saaledes fikserede Raadighedstjeneslen.
Maskiningeniør Kragh havde ingen Over
sigt over, hvor megen Overtid der forelaa, men
mente ikke, at dette var nævneværdigt.
Generaldirektøren fore purgte, om Turene
ikke kunde omlægge s saaledes, at Per sonalets
Ønske om mere Aftenfrihed kunde imødekom
mes, og spurgte videre, om Turene var stren
gere end tidligere.
Dette sidste mente Ma kiningeniør Schmidt
ikke var Tilfældet .

Lokomotivfører C. M. Christen en maatte
hævde, at man maatte langt tilbage i 'Fiden for
at finde Ture saa skrapt tilrettelagte som de
foreliggende Ture.
Ma kiningeniør Kragh: Man kan ikke uden
Personaleforøge! e imødekomme Personalel
Ønske om mere Aftenfrihed.
Generaldirektøren maatte paapege Vanske
lighederne ved at ændre Ture med saa lavt
Timetal om de foreliggende, naar en saadan
Ændring vilde kræve Personaleforøgel e, en an
den Sag var det, om man kunde omlægge Tu
rene.
Lillie henledte Opmærksomheden paa en
attehvile i Horsens, der kun var paa 6 Timer,
mente ikke, man som her, hvor denne Tjene
ste vendte regelmæs ·ig tilbage, kunde anvende
Begrebet • undtagelsesvi •.
j

Generaldirektøren kunde ikke lænke ig, at
Distrikterne var interesserede i at tilrettelægge
daarlige Ture, men var i øvrigt enig i, at Tjenesten ikke maalte tilrettelægges saalede , at
Personalet ikke fik den fornødne
atlehvile,
men her maa vi jo rette o efter hvad de nye
Tjenestetidsregler foreskriver. I den forelig-
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gende Sag skulde man nu overveje, hvad der
kunde gøres.

L-illie: Forinden man gaar Lil næste Sag,
vilde jeg gerne henstille, at der toge Hensyn til,
at Fridagene aldrig lægges saaledes, at de be
gynder efter Midnat, og at Generaldirektøren,
naar Afgørelse skal træffes, vil tage i Betragt
ning den megen Nattetjeneste, der bydes Per
·onalet i Fredericia. De foreliggende Ture træk
ker stærke Veksler paa Personalet. Kræfter, 'Og
den Lettelse, som nogen Per onalforøgelse kan
give, bør gives under Hen ynet til Sikkerheds
tjenesten.
Man gik herefter til Behan:dling af Ranger
turen i Odense.

Lill-te omtalte ved Forelæggelse af denne, al

Turen er tilrettelagt med mere end 195 Timer,
og. al der paa enkelte Døgn var l3 Timer Tje
. neste.

Maskiningeniør Krar,h oplyste, at Turen ef
tr 1. Oktober var paa 192 Timer, mente, at Tje
nesten paa 6. Dag (13 Timer) var lovlig, kunde
)øvrigt ikke anse Turen for en streng Tur.
Lillie mente, at Di trikteme var smaalige i
deres Betragtninger, kunde absolut ikke god
kende, at 13 Timer i et Døgn, selv adskilt med
t1 Ti 11ers Hvile, var lovlig, det var i Strid med
Forndsætningen for en lavere Tjeneste for de
eenmanclsbeljente Rangerlokomotiver, maatte
·1iævde, Rangerluren skulde tilrettelægges saa
ledes, at de aldrig gav over 195 Timer i 30
Døgn og citerede her Generaldirektørens Ud
talelse ved Forhancllingen om Tjene tetidsreg
lerne.
Maskinfogeniorerne Schmidt og

Kragh

maatte hævde, at det var umuligt at tilrettelæg
ge Turene saaledes, at de gav ca. 195 Timer,
men aldrig over dette Timetal, og at Odense
luren var tilrettelagt eftm· Gennemsnitstallet.

Generalclirektøren var af den Anskuelse, at
der ikke var Forsøg paa Smaaligheder; man
sad dog ikke og lavede Regler for ikke at skul
le overholde dem; vilde iøvrigt overveje Sagen.
\

Lillie formente, at der var Grund til· at give
1 Mand mere i Turen, og haabede paa en Incl
r_ømmelse. . Som de nye Regler ligger, har man
Pligt lil at paase, at ingen faar over 195 Timer
· \ed Tilrettelægningen; man kan ikke nu komme
. og gøre gældende, at Regleme er upraktiske.
Den Gang man paatvang os dem, spurgte man
ikke om Sagkundskabens Mening, nu maa vi
holde os til de Steder i Reglerne, som beskytter
08.

Lillie gennemgik herefter 9. Tur i Vamdrup,
og paapegede stærkt den lange Tjeneste paa 1.
Dagen samt Mangel paa Frihed paa Hjemstedet.

Lokomotivfører Berg Petersen, Vamclrup om
talte forskellige Forhold bl. a. de slette For
hold, der var raadende i Paddeborg, hvor dels
Værelsernes Tilstand, og navnlig den uheldige
Beliggenhed, var en Aarsag til, at Personalet
ikke fik den Hvile, som -var nødvendig under
Opholdet der, og som derfor stærkt indvirkede
paa Personalet, naar samtidig Turene tilrette
lagdes . om 9. Tur. Maatte i denne Forbin
delse gøre opmærksom paa, al Personalet ikke
igen kunde tage en Vinter som den sidste.
111.askiningeniør Kragh indrømmede Van
skeligbederne i Paddeborg, men mente ikke, at
en Omlægning af Turen kunde ændre Ture11S
Karakter.
Generaldirektøren var ikke ubekendt med de
paa enkelte Steder herskende Forhold med Hen
syn til mindre gode Opholdsværelser, men men
te, at disse vil.de blive forbedrede. Med Hen
syn til 9. Tur forstod han det saaledes, at det
nærmest var Tjenesten paa 1. Dag og Mange
len paa Frihed i Hjemm_et, der ankedes over.
Hvilken Lillie rpaany nærmere omtalte.
Generalclirektøre11: Men skal nu overveje
Sagen nærmere.

Derefter gik man til Behandling af 12. og
J 3. Tur i Brande.
Lillie: For Brandes Vedkommende var Sa
gen den, at Personalet i sin Tid ha,1 de tiltraadt
12. Tur, men ikke 13.; imidlertid havde Sektio
nen herefter ændret den tiltraadte 12. Tur uden
først at forelægge Sagen for Personalet. Skul
de iøvrigt pege paa, at Turen gav jævnlig til
bagevendende Overarbejde. Med Hensyn til 13.
Tur var derimod Fridagen meget uheldig tilret
telagt, vilde i denne F,orbindelse anse det som
rimeligt, om man tog et noget støne Hensyn,
hvor Talen var. om Personale; der var statio
neret et saa afsidesliggende Sted som i Brande.
Det har her særlig Betydning at have gode til
rettelagte Frielage, cler frembød Mulighed for at
kunne komme i Samkvem med mere livlige Eg
ne af Landet, baade for det ene og det andel
·om har Betydning for en Familie.
J\fa�kininyenior Sucming l.iavde foreslaaet en
Æ.:ndring af Turen, men denne havde Persomt
let ikke kunnet tiltræde, vilde iøvrigt gerne for
søge paa at imødekomme de fremsatte Ønsker.
Generaldirektøren henstillede, at Sagen hen
vi tes til fornyet Behandling mellem Sektionen
og det paagælclencle Personales Tillidsmænd.
Denne Henstilling tillraadtes.
Fra 1. Distrikt forelaa 1., 2. og li. Tur til
Behandling.

Lillie omtalte Tjenesten i Tur 2 og maatte
pege paa denne Tjenestes særlige Art og Karak-
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ter, og den Betydning clen Tjeneste havde med
T·frnsyn til Sikkerheden; om han mente, man
ikke tog tilstrækkeligt Hensyn til. Persona. let i denne Tur kører vor internationale Hur
tigtogsforb'in.d,else, og el stadig tilba.gevendende
A1·bejde, som denne Tur kræver, ka11 blive til
Skade, man maa ikke 1;1,ltid kun tænke paa, hvad
Lokomotivføreren kan holde ud. L-Okomotivfyr
b�deren er ogsaa et Menneske, og han bliver alt
for baardt behandlet i den Tur.
Maskiningeniør Schmidt oplyste, at Perso
nalet havde ønsket en ·Forøgelse af 2 Sæt Per
·onale i disse Ture eller evt. en Sammenlæg
ning af Turene. Med Hensyn til Personalfor
øgelse fandt han ingen Anledning dertil, og en
Sammenlægning af Tu1'ene var ikke mulig, da
man i diss,a Ture maatte bolde for, at Perso
nalet fik egne Maski1far, heri mente Ingeniøren,
laa det nødvendige Hm\ yn til Sikkerheden, og
det betød endvidere en Lettelse af Tjenesten for
Personalet. Den i 2. Tur indlag.te Reserve var·
der intet i Vejen for •at'·lægge over i anden Tur.
Lillie beklagede den Opfatelse af Forholde
nP, som Maskinlngeniøren havde udtalt. En
Tur som den vi behandler vil, saafrernt d.er: sker
noget, og det er dyrt,. det der køres med i den
Tur, mulig ikke blive saa let at afvise som Ma
skiningeniøren gør nu.
Deneraldirelctøren forespurgte Maskininge
niør Schmidt, om der kunde ændres paa Tu
.ren.

'"

Maskiuingeniør ·Scl11nicll: Vi. kan lette Tu
ren ved at. lægge den indlagte Raadigbedstje
neste over i anden Tur: For 11. Turs Vedkom
mende havde Distri'ktet fremsendt 2. Æ'nclrings
forslag, der var afv'i·st af Personalet under Hen
visning til manglende"'Nattehvile og Aftenfrihed,
rna.atte thævde, at d'er i"13 Dage fandtes 6 Fri
aftener.
Lolcomotivfører,,"Et_. °Jolia1tsen henpcgede paa
Tjenestens 5. Dag, d,i)r trækker sig over 14 Ti
mer, og forespurgte, hvorledes de i Tjeneste
forcleli11gen paa S. ·og H. anførte »Disp. efter
Ordl'r• var _beregnet i det rnaanedlige Timetal.
J.1faskiui11genim1 Scltmiclt hævdede. at ,ban
1up11le, at Tjenesten paa 5. Dag var lovlig. Disp.
(•!'ler Ordre ikke var medregnet i TimelallPt, idet
Per onale"t havde •fri, dersom .ie ikke om Lør
dagen havde faaet Ordre til 'rjeneste for Søn
dag. Meningen vai· den, at man under sair
lige Forhold kunde disponere over det nødven
dige Personale, et Hensyn som Forholdene i
København nødvendiggjorde.
Ge11emldirektøren henstillede. at disse Ture
blev taget op til ·for�yet Forhandling mellem
Distrildet og Personaiet, og kunde der ikke op-

naaes Enighed, maalle de paany forelægges Ge
neraldirektoratet.
Denne Ifrnstilling kund' man lilln'de.
H.el'lnccl sluttede Forl1adn1ingen.
Andersen Alstrup.

K. Jolwnsen.

Af Protokollen vil man se, at i tre af de
behandlede Sager, nemlig Fredericia,
Odense og Vamdrup skulde Generaldirek
tøren træffe Afgørelse. For Brandes Ved
kommende blev Sagen henvist til fornyet
Behandling mellem de stedlige Tillids
mænd og Sektionen. For København Gb.
tillede Forholdet sig saaledes at Sagen
blev henvist til fornyet Forhandling med
Distriktet. Denne Forhandling har fundet
Sted mellem Repræse. ntanter for H. B. og
og stedlige Tillidsmænd og førte til Over
enskomst. For Brandes Vedkommende
ligger ' ' agen saaledes, at .der gentagne
Gange har været rykket for Behandli1fg
af Sagen uden at man endnu har naået til
noget Resultat. Der er dog nu indvarslet
til Forhandling om Sagen, der finder Sted
i disse Dage. l de Sager Generaldirektøren vilde
træffe Afgørelse er der saa vidt vi ve<l., ·
endnu intet sket. Vi ved ikke hvilken Em
bedsmand der skal behandle agen og ind
� til le Forslag til Afgørelse i ageme ti I
Generaldirektøren, men .dette kan for saa
vidt og aa være ret ligegyldig, thi af et
J nterwiev vi forleden læste i »Ekstrabla
det« er vi, at Generaldirektøren udtaler,
at det er crn,nske ved Siden af, naar Fag
pressen vod Statsbanerne skydQr paa f.
Eks. Generalselu·etariatet, det er alene Ge
neraldirektøren der har Ans,(aret, hvor
for Yi wua rotte vort Skyts derlrnn.
Yi vil i denne Sug føje Hr. Gcnorahli
rcktøren i hans An1nodning, aa meget hJc. re �om ,·1 vod,. at General ekretarif;J,tot .intet
Ansvar·har for, at der ingen Afgørel e er
tnrffot i disse Sager, men at Gencraldirnk
tør 'n, ,der Gang paa Gang har lovet Or
f
ganisationens Formand at træf e A fgørcle. har ladet det forblive ved Løfter.
I Spørgsmaal af denne Karakter der
vedrører Lokomotivtjenesten, bl. a .. ,for
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saadanne Ture som i Fredericia hvor Nat
tjenesten er saa overvejende havde man
!orventet at Generaldirektøren hurtig vil
de have truffet sin Afgørelse.
Vi vil vedblivende tro, at der var ment
noget reelt med, at Organisationen kunde
forebringe disse Sager for Generaldirek
toratet hvilket Personalet ogsaa har for
ment, men for at vor Tro i den Henseende
ikke skal blive rokket, maa vi anmode om
snart at se en Afgørelse i Sagen.

OMKRING KONJUNKTURTILLÆGET.
Den 12. December havde Finans- og
Statsminister Neergaard Samraad med Fi
nansudvalget angaaende Statens finansiel
le Stilling og under dette Samraad oprul
lede Finansministeren et meget mørkt Bil
lede af Landets Status. - Naar man sam
tidig erindrer sig Ministerens optimistiske
Syn paa Finanserne, som han lagde for
Dagen ved Forelæggelsen af Finansloven,
kan man ikke undlade at forbavses over
den ringe Forudseenhed der præger Stats
ministerens Holdning, thi det maatte dog
anses for givet, at er Landets økonomiske
Stilling for Tiden saa daarlig, kan Situ-.
ationen dog ikke have væ1�et saa gunstig
som man maatte formode efter Talen i
Oktober Maaned.
Men man er jo ikke forvent under den
nuværende Regering, hvis Holdningsløs
hed er saa kendt, at intet mere kan for
bavse fra den S�de. Som sædvanlig, naar
Staten er i Bekneb har Statsministeren
ingen anden Udvej end at falde tilbage
paa Tjenestemændene, som saa skal be
tale Gildet. - Det er hans sædvanlige Me
thode, og han bruger den gerne, fordi det
er den eneste han kan finde! Dei-for fore
slog Statsministeren at man skulde tage
1
/0
af det oprindelige Konjunkturtillæg,
saaledes at dette blev Halvdelen af den op
rindelige Størrelse. Til alt Held for Tjene
stemændene fandt Statsministeren ikke Øre
hos Finansudvalget, fordi saavel Højre
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som Radikale og Socialdemokraterne gik
imod Ministeren.
I ' aaledes som Situationen ligger i Øje
blikket, ser det ikke ud til at Ministeriet
skal fa� Held til at nedsætte Konjunktur
tillæget, hvad det saavist heller ikke kan
taale, uden derved at nedkalde en Nøds
tilstand
over Tjenestemændene. I sam
•
me Anledning har en Deputation af Tje
nestemænd fra Cen_tralorganisationens
Embedsklasser rettet en Henvendelse til
Folketingsmedlem, Auditør Ptirschel, der
er Hørjes Ordfører i Folketinget, for at er
fare, hvorledes Stillingen er hos Højre paa
Rigsdagen. - Auditør Ptirschel stillede
sig meget forstaaende overfor Deputatio
nen og erklærede, at saadan som Stillingen
i Øjeblikket var, vilde Højre ikke gaa med
ti.I edsættelse af Konjunkturtillæget.
Det ser saaledes ret lovende ud i Øje
blikket, men der kan jo altid komme For
hold til af politisk Natur, som med et Slag
kan forandre Situationen. Skulde dette
ske, er det ikke første Gang, Tjeneste
mændene har maattet være Offer, men en
Gang ma-a vel denne Legen med Tjeneste
mændenes vitaleste Interesser formodent
lig høre op. Vi haaber derfor, at Kon
junkturtillægsloven, naar den forelægges,
faar samme. Form og Indhold som den nu
har.
Efter Forlydende skal Statsministeren
og aa i Finansudvalget have fremsat den
Tanke at røre ved Tjenestemandslovens
Grundsætninger. - Man skulde synes, at
det foreløbig kunde være tilstrækkelig at
pille ved Konjunkturtillæget, endsige ved
Grundlønninger.
Lad os huske denne Regerings mukke
Tanke og Omsorg for Tjenestemændene,
naar der igen bliver Lejlighed for os til
at kaste vort Lod i Vægtskaalen, naar det
skal bestemmes, hvem der skal regere i
Landet.
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djedele af dets tidligere tørrelse. Som det
foran se , udviser de to Budgetter henholdsvis
:r
Etter Forslaget til Finanslov for 1923-24 23,2 og 36,3 Mill. Kr., eller en edgang paa
noget
over
en
Tredjedel,
idet
ikke
blot
Tillægets
har Det statistiske Departement foretaget en
Nedsættelse, men ogsa.a ed.gangen i Tjeneste
• Opgøre! e af de budgetterede Beløb til Lønnin
- ger m. v. til Statens Tjenestemænd og andre i mændenes Antal gør sig gældende her. De nu
talstjenesten an atte samt af Antallet af de i gældende Lovbestemmel er om Konjunkturtil
læget udløber iøvrigt ved Udgangen af- indevæ
Forslaget opførte talstjenestemandsstillinger
d. v. s. faste pen ionsberrettigende Stillinger, rende Finansaar.
I de budgetterede Beløb for Dyrtidstillæget
for hvilke Lønningen er fastsat i Tjeneste
mandsloven, og hvis Antal er bestemt ved Lov. er der ligeledes en betydelig Nedgang, nemlig
Herunder hører aaledes ikke Elevstillinger, fra 32 til 22 Mill.Kr. Tillæget fastsættes efter
honorarlønnede Stillinger og anden til tats Reglerne i Tjenestemandslovens Kapitel 5 for
et Halvaar ad Gangen, saaledes at det foran
virksomheder knyttet løsere Arbejdskraft.
drer
sig efter Udgifterne i et Normalbudget til
Antallet af Tjenestemandsstillinger er i Fi
Fødevarer,
Beklædning, Hu leje, Brændsel og
nanslovforslaget for 1923-24 opført med
41 400. J Finansloven for indeværende Aar er Belysning. For Halvaaret Oktober 1921 til·
Marts
1922 udgjorde Tillæget aarligt 810 Kr.
•
opført ti� 800 Stillinger, og allerede dette Tal
betød i Forhold til Tallet det foregaaende Aar for Forsørgere og 540 Kr. for Ikke-Forsørgere,
en Reduktion af Stillingernes Antal paa 12- hvilke Beløb var lagt til Grund for Budgettet
1500. Der kan saaledes for disse to Aar reg for indeværende Finansaar; for Halvaaret
nes med en samlet edgang i Antallet af Tje April-September 1922 udgjorde Tillægene 594,
resp. 396 Kr., og i indeværende Halvaar ud
nestemænd paa henimod 4 OCO. ærlig er det
de 540, resp. 360 Kr., med hvilke Beløb
gør
indenfor Trafiketaterne og Militæretaterne, al
der er budgetteret for næste Finansaar. Be
redgangen finder ted.
Det samlede egentlige Lønningsbeløb Lil s·ta løbet kan dog naturligvis kun være anslaaet,
lens Tjenestemænd udgør efter Fin'a.n lovfor idet Ændringer vil kunne ske, naar Pristallene
for Februar og Augu t næste .Aar foreligger.
slaget for næ te Aar 171,6 Mill. Kr., meden
redenstaaende er meddelt en Fordeling af
det paa Finanslovforslaget for indeværende
Tjenestemands
tillingerne og Lø rning udgiften
Aar var budgetteret til 200,1 Mill. Kr., eller
ofter Budgettet for 1923-24 for de forskellige
28½ Mill. Kr.mere. Paa Grundløn og de for
støl're tatsvirksomheder og de enkelte Ministe
skellige Tillæg fordeler disse Beløb ig paa føl
rier med derunder hørende In titutioner og
gende Maade:
Forvaltningsgrene.
Finansfor laget for
1923-211
1922-23
Lønning
Antal
98 961 600 Kr. L03 51 000 Kr.
Grundløn .
Tjene ·lemæncl
Kr.
14 611 000 •
14 994 300 •
Alderstillæg .
16 83n
Statsbanerne ....... .
66 477 000
13 078 000 •
12 178 400 •
Stedtillæg ..
.......
32 328 000
9 177
Postvæsenet
36 190 000 •
Konjunkturtillæg . 23 172 400 •
9 088000
Telegraf- og Telefonvæsenet . 2 41►7
3l 981 000 •
Dyrtidstillæg .. . 21 9 100 ,
tat sko ve, Stat shavne og for303 000
333 200
li'or k.Tillæg ..
skellige Stal virksomheder . 31
2 153 000
l alt ... 171 628000 Kr. 200 llleOOO J{r. Statsraadel og Statsministeriet
15
226 000
Udenrigsministeriet m.v.... 207
1 35 000
Nedgangen i Gnindlønnen er en Følge af Landbrugsministeriet m. v . . .· 535
2 32 000
Nedgangen i Tjenestemændenes Antal, der na
346
Indenrig ministeriel m.v ..
2 234 000
turligvis ogsaa paavirker Beløbene for de for- Minisl. for off.Arbejder m.,·. 230
1 173 000
skellige Tillæg. Med Hensyn til Alderstillægene
Handelsmini teriet m. v.... 129
745 000
gør dette sig dog ikke gældende, fordi Afgangen Justit mini leriel rn. v. ... 2 705
13 180 000
er af ekstraordinær Karakter og særlig ram Kirkeministeriet og Undervismer yngre Tjene temænd, der ikke endnu har
ningsministeriet m.v. . . 1 83
10 610 000
opnaaet Alderstillæg.
Krig mini. leriel m. v.
L 739
8606 000
Reglerne for Ydelsen af tedtillæg har i alt Marineministeriet m. v...
l 833
7 918 000
væsentligt været uforandrede siden dere Fast
Finansministeriet m. v. ___
. .. __..::._..::_=.:=....._
3 005 __::.::_:..;:.;:_;::..::.:::
12 700 000
sættelse i Tjene temandsloven af 1919 idet Be
I alt ... 4L 359
17L 62 000
løbene har været de samme, og der kdn er kel
vis se Ændringer med Hen yn til de Byer, i
I det foregaaende er alene omtalt Statens
hvilke de forskellige Satser for Tillæget ydes. egenllige Lønning udgift eller d.en Statens Tje
Derimod er Konjunkturtillæget ved Lov af 23. ne·slemænd tilkommende Lønning med dertil hø
rende Tillæg. Hertil kommer, ved eri Opgørelse
Marts 1922 fra 1.April s. A. nedsat til to Tre-

S_TATENS LØNUDGIFTER.
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af det af Statskassen udredede Beløb til Løn ling for Overarbejde og Elevlønninger budget
ninger m. v., for kellige 'Godtgørelser til Tje terede med et J 6½ Mill. Kr. mindre Beløb fOl'
nestemR'nrl for Udgifter, som Tjenesten. særlige
1923-21� end tor 1922-23. Hertil J1ar fors:krl.
A.!'L medføter, Overarbe.idspcrige og forskel-hige lige Forhold været· medvirkende saaledes :Neds;·1lxJige ·Vederlag" Hbuora.rer til- Tjeneslcmm11d , ga11gen i .de't alrnindeJ[gti; Løhni�eau1• -den min
Qg a ndl·e for: særlJge Hverv ,i' tdenfor don egent- dro Bosl<:æfhgelse graio. i-'de" store St�ts�r irksofn�
'
1 ige Tjenestegerning, Lønninger til løst antagen heder og ~den H.eduktion af de forskellige hor
Medhjælp, Arbejdero ved SLalsvirksornhoclor. omhandlede Ydelser, som Ændringer i Tjeno
Elever rn. fl., Statens Bidrag til Lønning af :Fol slemancl loven eller i aclrri.in istrative Best:ernkeskolens Læ·rere og :Folkekirkens Tjene le 111elser har medført.
mænd sf),mt endelig Statens Pen ionsudgifter.
Statens Andel i Lønninger til Folkekirkens
Til Ov-ersigt over Uclgifleme !il særlige Gorlt Tjenes(omænd. - bOl'tset fra Lønninger f. Eks.
gørelser, Vederlag, Honorarer og Lønning I.i I.
I i I. Bi ·kopper, der hel.t udredes af Statskassen
"Medhjælp m. V. anl'01•ps følgencle:
og derfor er 01ecl1•eguet 1- roran under SLatens
egentlige Lønningsudgifter - er for Finans
aaret 1923-24 anslaaet til 500 000 Kr. i DyrSærlige YrlPlscr til 'l'jr11C'Hlemænrl . . . . . . . . . . . . . l� 0,15 000 16 96 ooo Lidstillæg og 800 000 Kx. i Konjunkturtillæg, og .
Betaling for Ovcnirbejdc 111. v. I 08G 000 .2 77 ooo St�ttens Andel i Lønninger Lil Folkeskolens Læ
rere udenfor København, nemlig Aldsrstillæg,
Hono1·a rrr til Tjenr�tr111. op;
tedli !læg, Dyrtidstillæg og 2/:1 af Konjunklu 1·
re
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
li
62:
1
000
5
698
000
and
tillæget
er anslaaet til 23 Mill. .Kr.
Elevlønninger . . . . . . . . . 1 053 000 2 t,82 000
Som
Udgift til Pensioner til Statstjeneste
Morlbjælo, Haa.ndværkerc m :· · 25 046 OUO 35 258 000
mænd
og
deres Efterladte og tre Maaneders Ef
"
TilsFtrnmr11 . . . /i-6 81,5 000 6:'l 211 000
terindtægt til Enker efter Stalstjenestemænd er
Under KoDtoen ,Særlige Ydelser« 01· Hoved- paa Finansloven for 1923-24- budgetteret 21�,8
Kr., men heri fragaar Afkortninger i
posterne Time- og Dagpenge, Kørepenge, Nat- Mill.
.
Lø nmngerne til Pensionering, ca. 3 Mill. Kr.
penge, Flyttegodtgørelser, IndkornmanderingsEndvidere bidrager Staten med ca. 0,9 Mill. Kr.
tillæg,_ hvilke Ydelser alJe tager igte paa at.
godtgøre Tjenestemanden Udgifter, som Tjene- til Pensioner Lil Folkekirkens Tjenestemænd og
I mod 2,9 Mill. Kr . som Tilskud til Skolefondene
sten efter sin særlige Art paafører ham.
Medfør af de Ændringer, Tjenestemandsloven til Dækning af Pensionsudgifter til Folkeskoved Loven af 25_. November 1921 er undergaaet len. Lærere og dere Efterladte. For indevæ
med Hensyn til de her omtalte Ydelser, er at- rende Finansaar var Pensionsudgifterne bud
serne for disse blevne nedsatte, og Udgifterne·.· ·' getterecle til .22,8 Mil!. Kl'. for Statstjeneslemæ,'rd', 0,9 for Folkekirkens Tjenestemænd· og
hertil viser derfor en ret bolydelig Nedgang.
Honorarkontoen omfatter en stor Mæno·de 3,0 for Lærere.
· En samlet Opgørelse af Dyrtidstillægene og
ret forskelligartede Beløb, som er fastsat dels i
Konj?nkturtillægenes Størrelse, saalecles som
Tjenestemandsloven, dels paa Finansloven· og
ydes dels til Tjenestemænd, dels til Personer/.. de_ er anslaaet for det kommende F.inansaa1·, vi
der ikke er i Statens Tjene te, men udfører ot., - ser, .mi.ar man uddrager di se Tillæg af de forvist særligt Hverv for SLaten. I Almindelighed skol! ige Lønni □gs- og Pensionskonti, at Dyrtidsviser Beløbene paa denne Konto samme nedad- tillæget andrager ca. 31,3 Mill. Kr.,-Konjunkgaaencle Bevægelse som paa de andre Konti, turt.illæget ca. 35 Mill. Kr., heri medregnet den
men paa enkelte Punkter er der dog Opgang; Tredjedel al' 'fillæget 1il Folkeskolens Lærere
f. Eks. er der regnet med en Forøgelse af Ho- udenfor København, der udred.es af Komrnunorarer 'til Vur,deringsformænd og Vurderings- neme (ca: J. /4 Mill. Kr.).
mænd, fordi der i 1923-24 skal foretages en
ny almindelig Vurdering til Ejendomsskyld og
Grundskyld.
STEDTILLÆG
.Af Mec1bjælpssummen med.gaar langt den
største Del, ca. 20 og ca. 30 Mill. Kr. for de to
Finansaar; til Lønninger til faste Haandvær- Til
Jernbaneforen.ingens, · Dansk Lokomotiv
kere og Arbejdere ved Statsbanernes Værkstemands Forening og Dansk Jernbanefor
der, og til løst antagen Arbejdskraft ved Stats
bunds lokale Tillidsmænd.
banerne, Postvæsenet_ og Telegrafvæsenet. Rest
beløbet er i det væsentlig� Udgifter af lignende
Art ved andre Statsvirksomheder og Styrelses
Fra Medlemmer, som er tjenstgørende i en
grene.
Hække Byer, hvor Statens Tjenestemænd er til
I alt er do her ornLalte Udgi[ter sa1�1t Beta- lagl Stod tillæg efl�r Sat ·erno b og c i § 84 i

.
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Lov af 12. September 1919 om Statens Tjene
slelnænd eller slet ikke er tillagt Stedtillæg, har
Organisationerne modtaget Anmodning om at
udvirke, al de opnaar Stedtillæg henholdsvis
efler Sats a (450 Kr.), Sats b (330 Kr.) eller
Sals c (240 Kr.). I de fleste af disse Henven
del.·er gives der Oplysninger om Forhold, som
er ganske uden Betydning for Bedømmelsen af,
hvol'vidt der bør ydes Stedtillæg eller ikke, me
den de Forhold, som (jfr. Loven) ene k.9mmer
i Betragtning - Huslejens og den kommunale
Skats Størelse - slet ikke er· oplyst eller i
li vert Fald er mangelfuldt oplyst.
.I. den Anledning er Jernbaneorganisationer. 11es Fællesudvalg enede;: om at udarbejde en
lir teml Fonnular, som kan benyttes af alle
3 Organisationers Medlemmer paa samme Tje
nestesled i l<'ælles kab, og som efter at være ud
Jyldt og besvaret saa nøje i Overensstemmelse
med de virkelige Forhold som muligt kan til
stilles en a.f undertegnede Organisationer, der
foranlediger det fornødne med Hensyn til Sa
gens --:videre Behandling. Formular rekvireres
hos Fællesudvalgets Sekretær, Assislent L. 0hr.
Lar ·en, 4. Trafiksektion, Fredericia.
Man gø1; ti�ltrykkelig opmærksom paa, at det
i Henhold til Loven udelukkende er Huslejens
og den komunale Skats Størrelse, der er af af
gø rende Betydning. Det er altsaa unyttigt at
op! yse, at Livsfornødenhederne er lige saa dy
re som i de større Byer, at Opholdsstedet er
særlig koldt og . kræver Forbrug af meget
Brændsel, at Varer, som indkøbes, maa trans-_
porteres e1� meget lang Vej o. s. v. Endv:idere
bemærkes, at Loven udtaler, at. Oprykning til
Sats a (450 Kr.) kun bør ske, naar og saa
længe F orholdene i ganske særlig Grad taler
derfor.
Paa Steder, hvor alle 3 ·organisationer har
. Medlemmer,bør Sagen behandles af de- lokale
Tillidsmænd i Fællesskab, og hvor ingen Til
lidsmænd findes, kan et eller flere af Organi
sationernes Medlemmer tage sig deraf.
Det er uden Betydning, .til hvem af under
trgn·ede Sagen sendes, men af praktiske Grun
de bør der kun udfyldes et Skema fra det en
kelte Tjenestested. For at kunne opnaa at faa
Spørgsmaal under Behandling paa det i Rigs
dagen forelagte Finanslovforslag, er det nød
vendigt, at de ønskede Oplysninger indsendes
snarest muligt og senest den 28. December d. A.
For Jernbaneforeningen:
A. Ohmeyer.
For Dansk Lokomotivmandsforening:
Rich. Lillie.
For Dansk Jernbaneforbund:
Oh. Petersen.

.

EVENTYRET OM DET LILLE LOKOMOTIVS
FØRSTE REJSE
tECtei: »Die Lokomotiv iu Kunst, Witz uncl KarU<atur«.)
Vecl Otto Ben{lixe,,,

Der var engang et lille smukt Lokomotiv,
som havde sit Hjem i en Remise med mange
Porte i Nærheden af en Storstads Hovedbane
gaard. Det var splinte111yt og· med sin grønne
Maling og med spejlblanke Staal- ·og Messing
dele var det meget stadseligt at skue; men· det
hørte dog ikke til sin lægts Store.· Og det var
det lille Lokomotivs stadige Sorg. Naar det
saa en af de kæmpemæssige Iltogsmaskiner el-·
ler et af de svære Godstogslokomotiver, blev
clet saa gul af Misundelse, at dets Fører den· 11æsbe Dag i timevis maatte pudse det. Og
det lille Lokomotiv maatte udstaa sande Hel
vecleskvalei·, naar det om Natten stod i et Hjør
ne al den vidtstraktei Remisse, og de store Kol
leger fortalte om deres rasende Kørsler og in
teressante Oplevelser. Egoistisk, som de "store
for det meste er, tog de ingen Hensyn til det
lille Lokomotivs Fornemmelsel', men bry.stede
sig af deres ottehjulede Legemers Kraft, og -tog
clet tillige ikJce alt for nøje med SandhMen, thi
at »lave Damp« kan saadan et Uihyre ikke en. g:ang helt lade være med, naar det om Afte
nen er bleven bragt til Ro.
» N aa man er dog glad, naar man atter er
hjemme«, sagde 11togslokomotiv Nr. 561, som
ikke var saa lidt indbildsk over at være den ene
ste af sin Type, »saaclan en Køredag er visselig
meget interessant, men dog ret anstrengende.
·Særlig al det forskellige Slags Vand, som man
maa indtage paa Vandforsyningsstationerne,
volder En megen Ulejlighed. Jeg fik f. Eks.
i Dag min Drik først fra en stor Strøm, men
som var iskold, og derefter af en saa jern
holdig Ledning, at jeg er ganske syg. Jeg tror
næsten, at jeg tfaar Rustpletter i mit Indre el
ler endog Kedelsten. Men herligt er det dog
saaledes at flyve af Sted paa de blanke Sbn
ner ud i den vide Verden, forbi Huse, Skove,
Søer og Marker, saa Jorden ryster, Hestene
bliver sky og Menneskene staar der med en let
Gysen, naar man suser forbi og blæser dem en
Portion Damp og Kulos i Ansigtet.«
Det lille Lokomotiv sukkede •dybt af Længsel
og spurgte ganske beskedent:
» Undskyld De, ærede 561, men jeg vilde
gerne vide, om jeg endnu vil vokse og have Ud
sigt til ogsaa en Gang at gøre saadanne smuk
ke, lange Rejser.•
Den store Maskine lo overlegent.
»Nej Lille, lad det Haab fare. Du har jo
ikke en Gang en Tender og kun fire Hjul!
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Hahaha, det vilde blive en køn Kørsel med Dig! brød sig om Forbudet mod at fløjte ved Rej
Jej, du maa allerede give dig tilfreds med at sens Begyndelse.
køre de gennemgaaende Iltogsvogne fra en Per
Det lille Lokomotiv blev stadig mere ærge
ron til en anden eller forøvrigt rangere tidl. lig og pirrelig og vænunedes ved sit Arbejde,
Udover Stationens Omraade vil du aldrig kom som det hadede og foragtede. Hvert Øjeblik
me. Men trøst dig. Derfor har du det behage var der noget ved det, som ikke var i Orden,
ligere, behøver aldrig at overnatte ude og bliver og dets Fører kunde smøre og rpudse det saa
ikkehurtig gammel, som os ved vor oprivende meget han vilde, det var dog i Stand til ved
Virksomhed. «
allehaande smaa Fejl daglig at sælte ham i ny
Det var nu dog en Trøst, men ingen hvor Forlegenhed. Thi de• t betragtede denne Mand,
med Ærgerrighed, Vandrelyst og ysgerrighed der dog var dets trofaste og omhyggelige Pleje
gav sig tilfreds, tilmed naar man er ung. Og fader, som sin Fjende og Undertrykker. Naar
det lille Lokomotiv var jo for ungt til at renon han tidlig om Morgenen med sit godmodige An
cere, hvilket undertiden selv i en fremrykket sigt stod foran det lille Lokomotiv og endnu
Alder endnu har sine Vanskeligheder. Nej, en Gang pudsede paa det og næsten kærligt
hvorfor skulde det blive nægtet Vejen ud i det mønstrede det, da havde det helst villet køre
lokkende Fjerne? Gjorde ikke Smalspor-Loko ham over. Hvorfor forstod han det ikke? Han
motiverne, som stod i a.boremissen og ikke var som kendte hver Skrue og hver mindste Del
større end det selv, daglig deres smukke Rejse paa det, han havde dog maattet vide, at det
fulgt ad: en Række kønne Vogne, der flinkt rul led under den store Længsel! Men han havde
lede af Sted paa deres smaa Hjul? Ak, det lod ingen Finfølelse, ingen Forstaaelse, ingen Ær
sig ikke snakke fra det. Det var .kun en In gerrighed, men var en sløv, doven, selvtilfreds
trige, spundet imod det af de klodsede Kolleger, Dumrian, som ikke var værdig til at køre del.
som maaske frygtede at blive over-truffen af det Og derfor aabenbared·e det med hver Dag stær
kere de daarlige Egenskaber, hvilket de Lærde
i Behændighed. Men
• det lille Lokomotiv var kalder
»Tingenes Ondskab « eller »Materiens
magtesløs herimod, og denne bittre Følelse vak
le dets dybeste Forstemthed og øgede dets Modstand. « Saa meget mere opirredes det, som
Længsler endnu mere. Naar man spændte det dets Fører stedse bevarede sin Ro og ganske
for de lange Gennemgangsvogne, som med deres gemytlig sludrede med det, naar han paatvang
Skilte næsten udfordrende skreg det i Ansig det sin Vilje.
»Naa Lille, « plejede han at sige, naar det
tet fra hvilket Fjerne de kom, og hvor langt
de endnu vil_cle rejse, da kogte det i det af lille Lokomotiv var rigtig stridigt, ,Har du nu
Græmmelse og Vrede. Men det var ogsaa et igen dine Griller? Pas paa, vi skal nok blive
slemt Forlangende for det lille Lokomotiv at enig med hinanden! « Og saa lod han det løbe
lrækk,e disse impertinente og kørestolte Vogne fremad og baglæns og med fuld Fart suse den
fra et Srpor til et andet, at danne lange, rpræg korte Strækning fra Rang·ersporene til Hallen,
tige Tog af dem, og da maatte se, hvorledes en · saa det kunde blive til noget. Af Vrede herover
Kæmpemaskine blev spændt for, der stolt hvæ slugte det saa mange ·Kul, saa åt Føreren, der
sende stod der, som brystede den sig af sin samtidig- var Fyrbøder, aldrig fik en Kulpræ
Dampkraft, og med regelmæssig, hvæsende mie, og en Gang sagde han ærgerlig til en Kol
Aande vedligeholdt Luftbremsen, gennem hvil lega: • Den lille Gavtyv der æder tre Gange saa
ken den fik Herskermagten over alle Vognene meget, s,om Forskriften lyder. Jeg tror den
og de deri siddende Mennesker. Og naar da et har en Konstruktionsfejl, og hvis det bliver saa
saadari.t Luksustog, som det med Møje og ens ledes ved, vil den snart komme i Brokkas· sen. «
fortnigt Arbejde havde sat sammen, kørte ud af Og den anden nikkede forstaaende hertil og sag
Hallen, og den hovmodige Maskine til Afsked de: ,Hm, ja - Skade for det smukke Væsen,
lod sin Damp hvisle frem mellem Hjulene, som men der vel ikke andet at gøre. «
Disse Ord gjorde et dybt Indtryk paa det
vilde den prale .af, at den endog havde mere
Kraft •end den brugte, - da led det lille Lo lille Lokomotiv, og siden tog det sig sammen,
komotiv alle et miskendt Genis Kvaler og gav thi i Brokkassen vilde det dog ikke gerne kom
sin bitre Smerte Luft med skingrende, klagen me endnu.
Kort Tid efter oplevede det en stor Glæde.
de Fløjten. Thi det turde i det mindste endnu
fløjte ved Igangsættelsen, hvilket for nylig var Der blev nemlig paa begge Sider af dets Kedel
hleven Togmaskinerne forbudt. Det synes at fastgjort to smaa Skilte, som med store gule
være et ringe Fortrin, som det havde frem for Bogstaver bar Navnet »Richard '\1/agner. « Me
dem, men hurtigt nok erfarede det lille Loko dens de store Maskiner forlængst kun var ble
motiv, at ogsaa denne Udmærkelse kun·var ind ven betegnet ved Numre, var den Skik frem
bildt, da de store Maskiner derude paa den frie kommen at døbe de smaa Rangermaskiner med
Bane turde fløjte af Hjertens Lyst og derfor ikke Navne efter store Digtere, Kunstnere og Tæn-
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kere, og derved vise disse en Ære i Jernbanen
tilrøgede Rige. Den nydøbte var ikke lidt stolt
af sit Navn; thi den mente først, at Navnet
» Wagner• betød saa meget som • Vognenes Her
sker•*), og dens TildeJelse af dette var kun Be
gyndelsen til den stolte Løbebane, om hvilken
den endnu stadig længsel•...sfuldt drømte. Da det
lille Lokomotiv senere af sin Førers Tale mær
kede, hvilken Sammenhæng det havde med dets
Navn, var det egentlig først noget skuffet, men
fandt sig snart i den Tanke, nu ligesom at væ
re en musikalsk Maskine og bestræbte sig for
at fløjte og hvisle saa melodisk, at det var over
bevist om, at det gjorde sine Faddere Ære.
Saaledes gik Tiden og det blev Pinse. Den
ne »yndige Fest• er, som man ved, aldeles ikke
yndig for Jernbanen, thi den bringer den stær
keste Trafik i hele Aaret. Da hele Menneskehe
den i disse Dage bliver angrebet af en epidemisk
Rejsegalskab, saa rækker Vogne og Lokomoti
ver næppe til for at befordre de Hundredtusin
der, som for en Tid vil flygte fra den hjemlige
Hverdagsbedrift. Og som Banedirektionen i
denne Festtid forsyner Godsvogne med ,haarde
Bænke og stolt gør d•em tjenlige for Persontra
fiken som »Tredie KlaJSse«, saaJedes benytter
den ogsaa Mas,kiner af alle Arter for de talløse
ærtog, som maa udsendes fra enhver større
Banegaard.
Nu ligger der ca. en halv Times Jernbane
rej e fra den store Hovedstad, hvor »Richard
Wagner• havde sit Hjem, en venlig, mellemstor
By, som danner Indgangen til en" megen besøgt
Bjærgegn. Derhen vælter sig hvert Aar i Pin
sen en uhyre Strøm af Fornøjelsesrejsende, saa
ledes at der fra Hovedstaden løber ca. halvtred
sindstyve Ekstratog derhen for at bestride Tra
ftken. Saaledes var det ogsaa denne Gang. Nu
blev da ogsaa »Richard Wagner« bestemt til at
bringe et Tog tilbage til Residensen igen. »Der
til sl,aar Kræfterne nok til,• sagde Trafikin
s1Jektøren, og Føreren svared
. e: »Ja vist saa, det
skal nok gaa.•
Det lille Lokom::>tiv var nu lykkeligt. Ende
lig stod det ved sine Ønskers Maal, i Morgen
gik det for første Gang bort fra det kedelige
Banegaardsterræn ud i den vide, frie Verden.
Selv om det ogsaa kun var en kort halv Time,
saa blev det dog en rigtig Tur, paa hvilken
mindst fem Holdesteder kulde passeres. Det
kørte denne Aften saa flot og let af Sted, at dets
Fører ikke noksom kunde undre sig derover.
Og den næste Morgen sagde han forbavset til
det lille Lokomotiv, da det stod foran ham i det
klare SoLskin og pustede af Ophidselse: »Men
L·ille dog, du straaler jo ordentlig i Dag, ja jeg
har jo ogsa:a altid pudset dig fint!«
*)

Wagen

Vugn.

Det dumme Menneske begreb ikke, at hans
Lokomotiv straalede saaledes af Rejse! yst, Vir
ketrang og Glæde, og dette bestyrkede det kun
i dets ringe Mening om ham. I forventnings
fuld Glæde forrettede »Richard Wagner« sin
Rangertjeneste om Formiddagen, saa uden Mis
u11del ·e de tæt besatte Tog køre og tænkte: • Vent
kun, i Dag kommer jeg ogsaa ud.•
Endelig nærmede sig den længselsfuldt ven
tede Time. En ny Kulforsyning var indtaget.
Føreren, der i Dagens Anledning havde taget.
et blaat Halstørklæde og en fin Hat paia, prø
vede endnu en Gang sin Maskine med Kender
blik, fik sine Instruktioner og begyndte Kørslen.
Da »Richard Wagner« kun skulde hente et Tog
(ra Bjergstationen, saa kørte man paa denne
forste Tur ga .nske alene uden nogle Vogne, og
det var en særlig Fordel. Hej ihvor suste den
lille Maskine allerede gennem Hovedbanegaar
dens Spornet, hv,or sendte den ikke til hvert
Sporskiftehus glad en Hilsen op med· bølgende
Damp, hvor herligt var det efter Buldren over
hundrede Sporskifter og Hjertestykker, da
Sporanlæget stadig blev smallere og endelig det
slanke, Ba1rnlegeme med de to blanke Spor
strenge frit laa foran. I det lyse Solskin gik
Rejsen gennem et blomstre, nde Landskab. Den
_kom forbi de rige Folks Villaer, som laa i Stor
byens luftige Fm.stad, forbi Landsbyerne, fra
hvis Kirketaarne ven>lige Klokketoner klang,
forbi Landsbykroer med brogede Farver, svin
gende Gynger, køre- nde Karusseller og glade,
festklædte Mennesker. Stadig lystig gennem
Marker, Enge og Smaaskove, hvis Stammer
syntes at danse af glad Forbavrsel e, forbi smaa
Holde leder med mange ventende Mennesker,
som med forbavsede Blikke saa efter det lille
Lokomotiv, der alene suste forbi - vi har in
gen Tid for eder, I Godtfolk, vi maa videre til
Bjergstati<onen, hvor man længelsfuldt venter
paa os - kun et glad, kækt skingrende 'Fløjt
ved Gennemkørslen og videre bruste det, stadig
langs 'den blanke Flod, fra hvilken de venlige,
hvidgrønne Dampere, flagsmykke-de og ladede
med Mennesker hilste over. Afsted gik det,
forbi alle disse det straalende Livs Herligheder,
omspillet af den raske Farts hjertestyrkende
Lufttræk. Ja, det var Frihed, det var Lykke!
Snart kom Bjergstationen til Syne, alt for
hurtigt for det lille Lokomotiv, som gerne var
kørt endnu længere, heist midt ind i Bjergene,
der nu dukkede op. Men det hjalp ikke, Rej
sen var til Ende, og den 1havde været over al
"Forventning ·smuk. Endnu gansk
' e aandeløs,
pusteride, beruset æf Lykken over den opfyldte
længsel, stod Lokomotivet fora11 Stationsbyg
ningen. Føreren lo tilfreds og gik ind paa
Stationen; men ,Richard Wagner« saa sig sø
gende om efter Bifald, medens det snav ede
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Personale satte et langt Tog ammen af tomme
Vogne. Var der da slet ingen her, som kunde
hrundre det i sin 11ye Værdighed?
O ja, der var allerede een. nemlig et af de
gan�ke smaa Arbejdslokomotivor, som altid kun
løber paa tarveligt htgte, midlertidige Spor, ser
ud om Legetøj, og dog maa yde et meget va�rt
og nyttigt Arbejde, idet de hver Dag hundrede
Gange maa Lrække de med Jord og Sten læssede
Arbejdstog frem og tilbage, uden derved at
komme ud ,over Arbejdspladsens snevre Om
raade. I Dag var det ogsaa Fridag for det lille
bitte Lokomotiv, og saaledes saa det med be
skeden Ærefrygt op til •Richard 'Wagner«, som
for kønnet af sit Held stod deroppe 'paa den
høje Banedæmning og saa ned paa den spiukle
lille Tingest som ,en Kæmpe paa en Dværg.
»Hm, det kalder sig nu ogsaa Lokomotiv«,
tænkte ,Richard Wagner• med hin Medliden
hed som saa -ofte er Barn af Selvovervurde
rin�en. · ,Naa, da skal vi vi e, hvad vi kan
præstere. Respekt skal den usle Tinge t faa,
naar den ser mig køre af Sted med mit Tog«.
Vognene var imidlertid bleven koblede sam
men 1og »Richard Wagner« skulde nu sætte
Toget i Gang. Men
• da Stationen ikke var i
Be iddelse af nogen Dreje kive, blev Maskinen
saaledes for pændt, at den maatte løbe baglæns
ligesom en Krebs. Det behagede den slet ikke,
den følte, at det saa en Smule latterligt ud og blive latterlig for Øjnene af det lille usle Ar
bejd lokomotiv, det var dog meget ubehageligt.
Men der hjalp intet, man ma11.tte blot ved Tgangætningen lægge sig ordentli" i Selen, saaledes
at Afgangen k_u nde foregaa rigtig flot.
Men ogsaa hermed havde det Vanskelighe
der; -thi da Føreren efter Togførerens sking
rende Fløjten langsomt drejede paa Regulator
haandstaget, da kunde ,Richard Wagner« trods
alle Anstrængelser ikke bringe Toget ud af Ste
net. Tre, fire Gange hlev 'Forsøget gentaget,
men uden Resultat. Personalet lo og skændte
mellem hverandre, Føreren skammede sig og
1·aabte ærgerligt, at hans Maskine »havde sine
Griller«, men at den nok skulde klare den. Dog
et yderligere Forsøg havde kun til Følge, at en
KohJing sprang ved det haarrle, bratte Træk.
Da hlev de fleste Vogne 11.tter afkoblede, . aa
ledes at . kun tre Vogne dannede ,Toget«. ,nr
Par Tingester vil den vel kunde slæ�e•. raahtr
Personalet haanende og gav Tegn til Afgang.
T,angsomt og møjsommeligt, thi der var straks
rn stor Stigning at overvinde, trak • Richard
Wagner« af Sted. Ak. det var ingen stolt Af
gang. Forhaabentlig saa det lille Arbrjdsloko
motiv ikke herhen! Stønnende og hvæsende gik
aet videre. Paa hver Station tog man Rejsende
op, saa Vognene stadig blev tungere. Solen
skinnede endnu ligesaa straalende, og Vinden

,---,,-.,-.,.

blæ L (J ligesaa ly tigt, i amme Festglan slraa
lede ·hole T,a11dskabet - mon »Richard Wag
nrr« agtede .'aa lidt derpaa som en Arbejd.... hesl. der maa gaa for rn tung tenvogn. Møj
sommelig og b sværlig var denne Tur, en Kilo
meler blev Lil en Evighed, og Erkendelsen af
egen Svaghed tog alt Mod og al Glæde. Ja, ved
mango van ·kelige teder paa t.rækn.ingen kun
de man før t komme v.idero efter en lille Hvilr
pavs , oo- Pa sagei·erne stak Hovederne ud ad
Vinduerne og skæi1dte over den Buntlekørsel,
eller agde daarlige , ittigheder om det lunge
syge Lokomotiv.
Endelig, endelig var Hoved ,t11.den naaet.
trækningen blev jævn og med nogenlunde An
stand kørle det lille Tog ind i Hovedbanegaar
dens Haller rigtignok med en For. inkelse' paa
femten Minutter.
Om Aftenen forretlede »Richard w·agner«
igen in ædvanlige Tjeneste og er ikke mere
kommen ud siden. Den har givet Afkald paa
Ære og Held i d n store Verden. Og naar den
undertiden dog faar Anfald af Bitterhed og
Ærgerrighed, aa tænker ,Richard Wagner«
kun paa in Pin erejse og paa den derved hø
stedr Erfaring, at derude paa den frie Stræk
ning rr ganske anderledes Kraft og Præsta
lion evne nødv ndig end den, om bor i en saa
I ille Kedel.

ANDELE I FERIE,., OG REKREATIONSHJEMMET.
Kaebnhaun G., Afcl. 2. A. C. Hansen og .fol.
Poulsen hvor ·120 Kr.
Roskilde A!cl. 9. C. Koue J 20 Kr.
Roskilde Afd. lO. A. Fuglsang. M. A. iri
sen o 0· 0. C. Chri tense-p. hver 120 Kr.
T( rsør A fcl. 18. J. J. Birkbo 120 Kr. og Cl11·.
G. Jensen 150 Kr.
F'reclericici Afcl. 22. A. B. .Jakobsen 120 Kr.
Tli isled Afd. 26. K. 'Teglmeier 120 Kr.
Aalborg Afd. 38. F. Bloch Hflllsen og A. P. H.
Ancler rn hver 120 Kr.
Aetlbor(J Afd. 84. E. Knud en. C. Jensen. i\ .
'\f. Tonning og Viggo Jørgensen hver 120 Kr.
Jall Kr. 1 950.00.
Ar indestaaende Beløb i Kampfonden er
morllaget som Gnvor a-f de Hr. Lokomotivfører
Knud Petrr en, Ribe 25 Kr.. Lokomoivforer P.
T,. Mikkelsen. Ribe :!O Kr. , tokomotivm stor .T.
8. !If. Pedrrsen, 'Fredericia 52 Kr" tokomotiv
forer C. T. Petrrsen. Fredericia· 5/i- Kr.. Loko
molivforrr J. Dilhmar 4,6 Kr. og fra Arvingerne
efter afdocle Lokomotivforer .Jul. ielsen. Kø
benhavn G. 5i J(r.
Jalt Kr. 251.00.
Med tidligere tegnede A11clrle og Gaver Kr.
91673.00.
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Heraf er Kr. 73 33.00 frivillige og Resten
Kr. 17 40.00 obligatorisk t gnede Beløb.
København den . December 1922.
H. Kann.

hedsfor ikring. Dette til nderretning for ære
de Kolleger, naar vi efter ytaar skal til at op
give vor skattepligtige Indtægt.
<•Po thornet•.)
B. Ekensleen, Aarhus.

E N DUSØR,
Natten mellem den 24. og 25. Oktober blev
Ekspre tog r. 49 stand et mellem Forlev og
ven trup tation, fordi en Bandage SJ>rang
paa et af Drivhjulene.
om Anerkendelse for
Lokomotivfører V. E. 0. Hoffmanns resolute Op
træden har en i Sverrig bosat dansk Forret
ningsmand, der havde Slægtninge i Toget, tiltillet • ationaltidende• en Check paa Han
delsbanken. Bladet har sendt Checken videre
til Distriktschef Eir med Anmodning om at be
sørge den videre til Lokomotivfører Hoffmann.
Forleden var Hoffniann anmodet om at kom
me til slede ho s Maskiningeniør Schmidt der
overrakte ham omtalte Check der var paa 25
Kr.

DE DANSKE STATSBANE RS LOKOMO
TIVMÆNDS SANG OG MUSIK
Det i forrige Nummer omtalte smukke lille
Hæfte er nu ud endt og efter Forlydende og
efter hvad vi selv har erfaret gaar det strygen
de med Salget.
Og det er jo ikke saa mærkeligt.
Det er ganske ufatteligt at det smukke Mu
sikhæfte kan leveres til den billige Pris, men
en Forud ætning herfor er dog ogsaa at der
mindst sælges et Hæfte for hver Lokomotiv
mand ved Statsbanerne.
12 Sider god Musik og Sang om og for Lo
komotivmændene, hvilket andet Fag kan vi e
noget lignende.
Vi kan paa det varmeste anbefale enhver at
købe Mu sikhæftet. og ikke mindst af Hensyn
til det gode Formaal.
Det bør findes paa Julebordet hos en.hver
Lokomotivmand, hvor det ab olut bør væi·e kær
komment.
De Læsere, om muligvis ikke kommer i Be
røring med Repræsentanter for Feriehjemmet,
kan ved Henvende! e paa Kontoret, Vodroff
vej 36, København V, erholde Hæftet ligesom
udenbys boende ved Indsendelse af Beløbet Kr.
1.50 straks erholder Hæftet tilsendt.
Køb Hæftet. For de 1 ½ Kr. du giver ud,
faar du 12 ider god Musik, og de uden bidra
ger du lil, at vort prægtige Feriehjem konso
liderns yderlig..
Hu k paa, at hele Overskudet vecl Salget lil
n yder Feriehjemmet og til dettes yderligere
Vækst vil vi jo alle gerne bidrage.

AND ESPI L P:AA 6 B.
Lokomotivfyrbødernes elskabelige Forening
afholdt den 1. December Andespil og Pakkefest
med paafølgende Bal.
Der blev bortspillet 10 store Ænder og ved
Pakkeauktionen blev der olgt 80 Pakker. Sær
lig Pakkeauktionen vakte vild Jubel.
Der var mødt ca. 150 Damer og Herrer som
morede ig fortrinlig. Ved Bortlodningen ble
folgende urnre udtrukne: 800, 200, 495, 75.6,
J 13. 511, 613, 630, 411 og 871.
J. Knudsen.

,.DANMARK".

S KAT TE A NS ÆT TE L SE.
I Lov af 10. .Æpril 1922 om Indkomst- og
Formuer kat hedder det i § 6, at ved Beregning
af skattepligtig Indkomst, kan man fradTage
indtil 400 Kr. af de Beløb, der anvendes til
Pensions- og Enkeforsørgelse, Livs-, Ulykkes-,
Syge-, Invaliditets-, Alderdoms- og Arbejdsløs-

--

Af Dagspressen har Yi erfaret, at der til De
danske Statsbaner er leveret en ny, meget stor
Dampfærge ,Danmark« der er bestemt til at
gaa i Fart mellem Gedser og "\Varnemiinde. Det
er det hele vi ved om den Sag, t.h i Generaldi
rektoratet hav ved denne Lejlighed ikke ønsket
r1t se Re præ sen tanter for Jernbaneetaten Fag
presse. Man er ellers ikke smaalig i aa Hen
. eende, der har været inviteret Repræsentanter
fra en Mas e for kellige Institutioner og fra
Dag pressen, saa formodentlig har der ikke væ
ret Plads tilovers for de fire Redaktører der i
dette Tilfælde kunde blive Tale om.
Der kal jo spares naar Talen c1· om Jem
banemænd. Til Gengæld for at Fagpressen
Redaktører ikke har været med til Festen kan
man jo gorc nye Forsøg paa at knapp� af paa
Personalets Godtgørelser.

311

'i>ANSK!fu<oMOTIVfsDENnE
Kaster vi Blikket lidt tilbage ser vi, at der
1·ed forskeliige Lejligheder f. Eks. da tatsba
nerne tog Københavns nye 'tation, anl�g i Brug
eller cla man aalmede Tunelien mellem Køben
havn og Østerbro mente man at skylde Orga
nisationerne og ciens Pre e det Hensyn at til
stille dem en Indbydelse. En ndtagelse dan
ner dog hvad der passerer indenfor øfart af
delingen, thi heller ikke den Gang, man med en
lille Festlighed indviede den nye Færge til Ore
hovedfarten, fik Fagpressen nogen Indbydelse.
Nu skulde man dog tro, at det ogsaa kunde
være af Interesse, at latsbanernes Fagpresses
Repræsentanter ved en saadan Lejlighed kom
til tede, ogsaa dem kunde det interes ere al
høre og at e for at f,ol'tæJle Per onalet noget
om den nye Færge, som· de eventuelt kulde for
rette Tjeneste paa, bringe Billeder af samme m.
m. 'Men der s·yne at blæ e en anden Luftning
nu, en mere bureaukratisk Luftning som vi
kender saa godt, den staar os i Møde saa mange
Steder fra.
Vi vil tro at man ved en Forglemme! i\e har
undladt at sende Indbyde! ·e ud til Fagpressens
Repræsentanter, thi vi kan ikke antage, at ma11
vel overvejet har foretaget et saadant Skridt,
der i sig indeholder en Haan mod hele Per
sonalet.

Vi takkede for den fornøjelige Aften, vi hav
de tilbragt i tyske Kolleger Selskab, og udtalte
Øn ket om, al det maatle gentage sig ad Aare,
og udbragte »Tysk Lokomotivmands Forening«
el længe Leve.

A. H.

u

LOKOMOTIVFYRB0DERKREDSEN

.

,. alle lle�t:tu•
At'r,·gn�liallsmæssige Hensyn bedes
cer indbetalt. iudrn A:irets Udgang.
.Hd.-Kassererne be,les s:.i:nidt muligt opføre
Mc11le111mcrnc i f'ortløb�nde Nummerorden pa:1
Aarsli�tHnC (L11be-:Sr.).
Carl Pet rrscn.

•
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TAK S I G ELSE.
Min hjerteligste Tak for den Venlighed og
Opmærksomhed de1· e-r vi t mig i Anledning af
mit J1,1bilæum.

M. Martini.

Modtag min hjertelig ·te Tak for Lykønsk
ningerne i Anledning af mil Jubilæum.

A. E. Johansen.

T R YKFEJL
STIFTELSESFEST I FLENSBORG,
Fredag den 24. November afholdt tyske Lo
komotivmænd Fest i Etablissementet • ansous
si • for at fejre 3 Aarsdagen for Organisationen
og dennes Sangforenings Oprette! e efter Revo
lutionen.
Af flere indbudte danske Lokomotivmænd
var til Stede Lokfører A. G. Kell er og Lokfyrb.
. A. Hasberg, Fredericia.
Fe ten log sin Begynde! e Kl. 7 Aften med
en Times Dans, hvorefter 30 Medlemmer af
Sangforeningen forlystede de Tilstedeværende
med forskellige ange. Herefter var der Op
træden, Kor- og Solosang paa Scenen. Og Af
tenen gik Slag i Slag med Sang, Diletantko
medie og Dan , saa det blev ent inden man
,1kiltes.•
•
Under Hensyn til de vanskelige økonomiske
Forhold vore Kolleger der for Tiden lever un
der, var det en meget. muk og storstilet Fest.
I Taler af nuværende Formand og af for
henværende Fonnand, nu Æresmedlem, frem
hævedes det Samarbejde, som var i Gang mel
lem tyske og dan ske Lokomotivmænd bl. a., de
res Repræ entanls Deltagelse i idste Delege
retmøde. De lullede begge dere $ 'Taler med en
Tak til dan ke Kolleger, om var kommen til
tede, og bad dis e overbringe alle danske Kol
leger en Hilsen fra tyske Kolleger og udbragte
et Leve for »Dan sk Lokomotivmands Forening<.

\"ed en Fejltagelse er udeladt Tallene under
Afbildni11µe11 i 2. Sp. S. 2!14. �ka.l ,·:Pre 1'/lH·
ledes:

ffl':ngende i
Fjedrene:
llad \'a�JI:
�lion,1r.1l:

11218 - 8035 - 1300.1 - 11637
ms - 1112 - 1197 - 5863

1307.l - 9:li8
11!7 - a100

9'7S ) �3100_..:.

ISC97 - !1117 - ..,,m�
oo .---;oo
m- --n;;oo
---,!li-78. ---,.
>!67S 11-

Forfl11ttelse.

Lokomotivfører J. F. Clausen, Tinglev, efter
Ansøgning til Fredericia fra 1-11-22.

Xrr1Ta'rrllfle

X11111111c,· • 1· 11j 1·t'r,t

pnn rl1'i.< pos//.01,to1e/,'111 /!i. Derembe1·,
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GUMMISAALER

GEPOHA

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

skrf. Garanti for Slid

3 Mdrs.

Som et l.lodt1•æk

(,

Suler fra
, 1 Kr.

� 11�.le fra
00 Ør,

v;�øpr�:1:�.-1

VJNDTÆT

H. J. HAN SEN
Skrædermestt>r

38. Sønder Boulevard 38.

-_,-------'I
Ist e db us Møb e I magas1n(Eiit:.f::!�r�
· Paaklæbes· eller'" s:iftes!m. Leth. self pu hullet Fodlei

Ane;:;;/: ���;i;:;etr I

V

Moderspr m fl Rør

Alt i Sygeplefeartikler

Ill. Prisliste diskret mod
30 Øre i Frimærker

!

I

Amk. Gummivare Industri
Vestergade 3, Kbhvn. B.

Anbefaler sig til d'Hrt·. Jernbanemænd
Telefou Vester 1574y.
Lenranclør til Vnrelotteriet..

Edith wahl, Lædervaretorretning
St. Kongensgade 15
Dametasker
I stort Udvalg fra 6
Kr.

Jernbanefunkt. 6 °;0 Rabat.
■

levei·erMøbler

Vilkaar

��';!:b �: ster 209
a

Kiærs Tllbucl

vil forbavse Dem haade hvad Stof,
Udstyr og smuk Forarbejdning
angaar, og saa er Prisen den rette.

Habit

(alle Størrelser) solidt dansk Stor, smukt forarbejdet og udstJret
heil igennem. (Haardugs Indlæg). Desuden ri\ De finde
et stort (Jd,alg i enesla.1ende smukke llabiller og o,errrakker til
Kiærs Speeialpriser. 35 Kr., 50 Kr., 65 Kr., 75 Kr.

Skincl e1•gade 20

r;--•!•�!�!�•!•:3:>Ic

.
...
.
T
H
•

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

CHR. NIELSEN

til al den daarlige Herrekonfektion
som København for Tiden oversvømmes af bar
({lær, Skiutler2"ade 20
besluttet at give Publikum et Eksem
pel paa forretningens enestaaende
Leveringsdygtighed, naar det gælder
om at levere en virkelig god og
billig Hab:t.

Enuhaveplads 1 oo 2 ��- s°:i

Dame
• • Konfektion

Hammerlcbsgade 7, (syv)

Det verdensberømte amerikanske Fabrikat, Garanteret,solidt Læder helt igennem
BilHgste Skotejspriser i Danmark

Nyheder hjemkommet fra Amerika

Filial: Amagerbrogade 7.
' Niels Nielsen,

Axelborg ""ri:ti�::lu Violageret, Værnedamsvej 9.
Gramofoner

Uhr- og Kronometermager.

og Pla<ler �aavel nye som brugte

Stort Udvalg af Stueuhre, Lommeubre,
Pynteuhre, Vækkeuhre og Uhrkæder.
Rimelige Priser. - Reel Garanti.
t. Kis Reparationsværksted.
• Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat.

Billige Priser, stort Udvalg.
Apparaterudlejes. Reparat. udføres
Jernbanefunkt. 10 pCt. Rabat.
GI, Kongevej 113, Telf. V. 8415.

Gl. Kongev.153. Tlf. V 1653x.

- overfor Axelborg Stort nyt Lager - nye Priser,
derfor billlost.
Frakker, Kaaber, Kostumer,
,.,
Kjoler og Pelsvarer.
) Imod Annoncens Aflevering gives 5 pGt. Rabat.
t%•
•I•3:>lc:E•I•::S-t!�I�•!•3=:t!

købes, byttes, sælges,

Fin Portvin&... Rødviufral,85
Fin Rom og Cognac fra 5,85

Jernbanemænd gives 5 pCt. Rabat.
Varerne sendes overalt i Ily og Land.
Prisliste sendes paa Forlangende. Tlf V 3 0 Y

!i=====================�• Manufakturvarer
Gaa ikke over Aaen efter Vand

Altid de billigste friser.

Damekonjektion,sjorretningen
n
.

Vesterport''
(vis a vis Hovedba· egaarden)

A/s

CARL PETERSEN
Istedgade 93.

Telf. Vest. 8337. Leverand, til Varelotteriet.

har nyt lager og derfor smaa Priser
Kaaber, Kostumer, Kjoler og Pelsvarer
forsøg blot en Gang, saa kommer De fremdeles
Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat

Funktionærer S pCt. Rabat.

Paraplyfabriken "Chi c"

ISTEDGAOE 75 MESS. TELEF. VESTER 34 76
Stort Udvalg i Paraplyer Ol!: Stokke
til billi1?:ste Priser.
Provinsordrer efterkommes.
Statsbanefunktionærer 10 pOt. Rabat

Det danske Mælkekompagni, København.

l{tidaktiu11: Vesterbr·ogade 98 a �, Kjøhe11bHvu _8.
rlf. Vester 8178 elltr Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Abuout>illt>ntMpris: 6 Kr. aarlig.
Te,:oeø paa alle Postkontorer i Skamdinavien.

Annoncf'-Expedition.:

Vodroffsvej 8 b. København V.
Telefon Vester 8118 eller Vester 4011.
Kontortid Kl. 10-4.

HUSK!
,ardiner, Hvidevarer amt
, 'engcurl ·tyr i ·torl dvalg ti I n Ile
l'ri,:er faas I, dsl og hill i�,-;l i
Manufakturforretningen

50 t 000

nye d._hhcltspillede Pl11(l r

73. Istedgade 73.

1,50 Kr. pr. Stk.

Vine & Spirituo a

Vu11nmagergade

Læs nedens/(laenrfe Prise,·:

25

2 5·

forlang 111. �:111110,. l'rofin.sordre wod F.hrrkrar.
København K.

Alle Arter Divaner

dil'ekle fra Værk tecl. Divantæpper, ogræs
tort Udvalg. Altid billigst.
mobl r m. m.
Nikolaj Plads 7, vecl den hvide Flip. Kur
landsgacle 6, lige [or unclby Kirke.

ftiQ Kroner i
Udbetalln_Jf
;6.
01 ,1 lenrtr De■ fer4ig:e Habitter 11 Palttol . Samme r4�tJr ,, 111 o■
li< lill lrrd<rl. tt,r. Slru<rl entr lul.
"Konfektlonslageret" r,rt,utrrit 3, lm., 111• "d H,jlrt

6tøt uore �nnoncorer

.
20 Skridt over Gaarden
20 pCt. �Pllrt'!ol.

Kob !\fobier hos os, Vi har noget for en
hver· mag og til enhvel' Pris. Allo kan·
o,·erkomme vore Betalingsbetingelser.

Møbellageret,

Gothersgade 15 o. G. - Tlf. 12874.

lige ved Kong ns ytorv.
2 pUt. til Jembanet'unktio11ære1· saa
: vclpaa Rate som p1·. Kontant.

Kl G

samt Likører.

Fin Rom og Cognac 112 Fl. 3,00 •t. Fl. G,00
4,00
cotch Whisky
,00
- Lagret Rødvin
1,90
0,95
- 1,90
0,95
- Garn. rod Portvin 2,50
1,25
- old reel Portwine
4,00
2,00
- Cacao Likør
- Pmnelle Likor, gron •t 2 L. R,71\
cl. Portvin og Madeira •12 F'I. 0, a 1f t F'I. l,Gil
'l'IL MADBRUO:
herry 0,45 pr. Decilit. og Rom 0,90 pr. Oecilit.

med ny
patenteret
Luftblandings
Regulator

Varer sendes overalt.

····(..'--

V IN LAG E'R ET

lf;f �·=
(·_.:,.-,�· �

DANNEBROGSGADE 32 SAXOGADE 73

Telr. V. 8523

'l'el f.

Telf. V. 5522y.
Ved Istedgade.

N y R A V N s B O R G \". 43

.,\.., i:�"'.:.{{
d
....�

Vesterfælledvej 80-82

anbefaler sin ny R staurant
Koncert hver Aftc11
Søndag- [ra Kl. 4.
un<ler Ledelse af KapelmE: ler
'e,,erin Alarte11s.

Til Jernbanefunktionærerne!
Glem ikke at gøre Der

Indkøb i

Cigar� og Vinforretningen, Falkoneralleen 50
�0rretn1•ngen " Syrene n"
Bl 0fflSterI'

30 Sdr. Boulevard 30
Tlf. f. 31116 (HJ 11 \k•dtimg1d,) TIi I 3106
Blomster - Kranse - Dekorationer

Billige Priser

VERA PETER E

Billige Priser

(Hvid Porcelænsemaille)
med 'irkulations-Varmekanaler.
Mindste Gasforbi•ng
Regelmæssig Varmefordeling Ste0·nin paa. Rist
Ovnen, hvori alting lykkes
Skamlln:nleus storste Special

Flygel & Piano{abrik.

Bredgade 45.

København K.

ndstHllng.

Vestergade 2 Gt.Lii'°!°-: v

.____ 'I'lf. J.,J3•2

V a r e h u s e t S c h u 1 t z,
Is t edg ade

134

er billigst og bedst i København

Ima Manufaktur og Tricotage.
Jernbanefunktionærer

i)

Procent.

Hu sk!! Vort store aarlige Udsalg i Januar og Februar.
tore Partier realiseres til langt under Dagsprisen.

