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vel mødt, Assistent!
De med il!hisklcrne spæn,lt

Tropper op 11ml el arbrjdslysf mil;
Den vm· d1·øj, sidste Torn;
Fm· os 'L'o, og vor • B_jom
Dog den fo'r _qenncm ,-:torm, sum en Pil.
Vi blev vaade, o_q Jiulden vm· næsvis mod Krnp,
Men vo,· varmede Ka.ffe o_q Marl strammed' op,
!'i Hmnør fik af friskende kraa;
Og jo_q fi-em, mms vi Kul lagde paa:
: : Gaar det _qodt har vi Ro,
Gaar det skidt, da min Tro,
T/J1· om Tørnen og lide.t, vi 1'o.
De e,· gaaet i Gang,
O_q rle nynner e,i 'ang,
Mens de smøre,· vo1· staalsatfe • B_jon1 <,
Giv den for, q_ iv dm ba_q,
- Den for Fyring har Sma_q
Saa at den flyve kan som e11 Ørn.
De, rle1· sidder i 1'o_qet og føler si_q t,·yg,
Kende,· Ansvaret ej, der er la_qt paa rnt· Ryy.
Mod vor Pli_qt o_q vor Ya_qt e,· vi fro,
Til vo,· Ret, slam· vi kæmpende Bro:
: : Gaar dd godt, faar de Ro.
Standser Alt, da min 'l'ro.
PJr om Tornm, vi fle,·e end 'l'o.
Ji'ør verl Start vi _qi'1· loi,
Bagved os alle slaas
For at q_ øre si_q R�jsen bekvem ;
Føj I I, hvo,· fy_qe1· den Sne,
Mon vi .'l,Jaalet faar se?
,J,1.• for Snefo_q og tonnen e1· slem;
Nok af J{ul har vi rla, til en 1'op-Do/lnr-Pris,
Og vor · Hjorn• er jo højbenet, - in_qen Forlis.
Hr!ahe vi, paa 1'0r V�j qennem Nat, ·
H.1em til Børnene o_q fil vor 8kot;
: : Gaar det _qodt, faar vi Ro,
Gaar det skidt, da min Tro,
Er om Tornm o_q lidet vi 'Io. : :

Dm forbi.,trede Sne
BlCl'nde,· Ruden, - men se
SI.al vi rlo_q om ......i_qnalet sfaar ,·el ;
Gennem neen vi kom,
elv om B.iørn traadte 011i
aa det gav i dens Staalkrop et æt;
Nu ve(l Maalet..�taar Hundreder tul, t·i har f11rt
Vel tilpasse o_q varme, - en elt>følge kort
Til det Sted, hvor de stævne imod,
Ingen Tanke til os, hvor vi storl:
: : Gam· det _qodt, har de llo,
Standser Alt, da min Tro,
Vil de sm:ne vor �Bjørn<. o_q vi 'l'o.
har De, Hr. Assistent,
Faaet Livremmen spændt
fod i 'l.'fenestemænrls triste Hul?
De man lmg_qe end fler,
Grunden I - pnrema,1ei·,
Vi skal nem.lig betale - •de Ri,l•;
l,æn_qe vare'd rll't inden vor Løn ble1 sat 071,
Men nu daler rlen i en fortvivlet Galop,
O_q trods Alt, skal vi me'r mase poa,
J(ø,·e, kore til vi blive ,qrna:
: : Tngen •Ben•, in_qen Bo,
De .forander os To,
'li·or de e,j, 1·i ha,,· Ne_qle vaa Klo!
ll'u el nyt Aar _qilc ind,
Vil det dystre iwt Sind t
Skal vi mere end sidst, knappes af.'
kal med Laser vi _qaa 0
Kun ha' Bmklærler pact i
Hvor der li_q_qe1· m tom Ptmg i Ba_q .
Hvis saa er,bli'r det tran_qt fo1· os To,paa vor• Bjørn•,
Det vil slappe vor Kraft til at rnodstan ,,n Tøni,
Mm det stramme vil ror ]fJne,·gi,
.iJ.Iorl A_qrni-e,·-Sysfems 'Lyrnm1i:
; : Gaar foi-vidt, - Inqen Ro
Facw ystemet min Tro,
fol lmn paa, hvad vi sige. ci To. :1:
Kr a.f trl am 11.
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KONJUNKTURTILLÆGET • ..
1 Henhold tii Tjenestemandsloven .skal
der inden Firnansaarets Udgang fremsæt•
. nl;:ttir
tes For,slag ·om Revision af Konju
tillæg og Stedtillæg.
Ved en Ta
, le, Finansminis•teren i Efter
åaret holdt i Folketinget anga-aende Sta
tens finansielle iStillin.g ved Fremsættelsen
af .Skattelovene udtalte han bl. a. .at Tjene
stemændenes Konjunkturtillæg vilde blive
for-eslaaet nedsat med• 1/a v·e,d den foresta
: a
ende Revisiou. Det Forslag, som Finans
ministeren tænker -sig at fremsætte i Fol
ketinget angaaende dette Tillæg og Sted
tillæg-et, ,som skal forhandles
med Organi
1
sationerne forinden, finde,s andetsteds. i
Bladiet, er i nøje Overensstemmelse med
Finansminis• terens, Udtalelser i Folketin
get, idet de for,sk-ellige Satser er ansat med
1
/, Del.
Hvad angaar Stedtillæg er dette
· uforandret.
Finansminist•eren 1har indkaldt ,Organi
sationerne til Forharndling om Forslaget
·
·
Tirsdag den 31. Januar.
Det Fradrag i Løru1ingerne, Finans
mini,steren efter Fo1,slaget agter ,at gen
•nemføre fra 1. April er meget føleligt, og
taget sammen med cl-en Nedgang, Dyrtids
ti11æget vil ibringe· , sikkert uantageligt ror
Organisa-tionerne.
Det er en ganske antagelig .Fart, der er
kommen paa Reduktioneme, det gaar Slag
i Slag, og vender man Blikket tilbage paa
:len Periode, da Priserne s- teg Dag for
Dag, ser man, at ganske det ,omvendte var
Tilfældet; det gik langsomt, ·og først efter ·
at der fra Organisatfonernes Side Gang
paa Gang var fremsat
Krav om Tillæg,
•
lyiklkedes det at faa det allernødtørftigste.
Statsministeren lovede Tjenestemæn
dene ved Forhandlinger, der førtes ved
Nytaar,stide forrige Aar, ,at Tjenestemæn
dene skulde 1have Lov til at vær-e i Ro , i
hvert Fald et Aar, saa at det blev dem mu
ligt at overvinde de Saa.r, Krigstiden hav
,
de givet, og dette Løfte har. Statsminist•eren
ogsaa !holdt, men til Gengæld tager \han nu
kraftig fat med det foreliggende F,orslag,

.

•

thi en. Nedsættel,s-e med 1/, Del af K•onjunk
lnrtillæget vil ska1be dybe-øko�omis<ke Be�.
kymri,nger i mange Tjenestemænds· Hjem.·
�
Organisationerne v-l.l ·der.for igennem d�·
for-skellige store Tjeneste,mands�ammen-sl utninger søge at faa aet paatænkte F:r-ad rng formind,sket ,saa meget .som muligt., ·
. Vi bringer rundetsteds en Artikel, de1· • ,:;· ·
belyser, i hvor høj Grad forskellige Tje� .f ...
11estemæna har maattet resignere i Krigs, -·
perioden, o·g disse Tal taler det tydeligs, te '
Spr•og til Underbygning af et F·or.svar for
Organisationernes Ønske om, ,at Ned·sæt
telsen af KO'lljunkturtillæget bliver saa
lille .som mulig. Tjenestemændene vilde,
elv om der aldeles ikk-e skete noget Fra
drag. mangle umaadelig meget i at have
oppeba,aret de Lønning,sbeløb, d-e egentlig
talt har Krav paa, hvi,s de .sku!,de ·have
staaet paa srurnrne Lønning,ssta-nda.rd som
i 1914 f. Ek1s.
St-aten mangler Penge, d(:lt gaar gennem
alt, :hvad .man hør-er. Underskudene vokJSer
og vokser, og for at bringe Underskudene
.,.
ned for de Instituti,oner, Staten
ejer, haJ.'
man .hele Tiden Kig p- aa de i dis-se Institu
tioner beskæftigede 'Tjenestemænd .. Og det
man
• gler · iJ, drn paa Opfordringer fra Re
præsentanter for Landet,s bær-ende Er
l
hverv til at isætte ''jenestemændene ned i
Løn o. s. v.
Men det maa dog en Gang ihøre op .. Man
kan ikke tage fra Tjene,stemænd·ene baade
i den ene og i den anden Retning.

LOCK-OUT.
Atter staar vort Land overfor st•ore Ar
bejds, .stridigheder. - Arbejdsgiverforenin
gens Hovedbestyrelse har besluttet ,overfor
en Række Fag at erklære Look-out, og da:
Omfanget af de Fag, som udelukkes,, er
stort, staar Land-et overfor en Stor-Lock
out, hvis Forløb ingen ka,n forudsige eller
oYer.se.
Den Depression, ,som i det ,sidste Aars
Tid har hvilet over La.nclet,s I�dustri og
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Handel, og som har bevirket en Arbejd lo hed, hvis Mage man aldrig tidligere
har s, et, sk,al altsaa nu udvides, aa andre
Tusinder ·af Arbejdern ka,stes ud i Ar
bejdslø.s,hed.
Arbejd,sgivernes For,slag til Løme
duktion er for næsten alle Fag ,saa ind
gribende, at eruhver rmaatte kunne e, at
de Forhandlinger, der med de respektive
Organisationer er ført, ikke kll!nde føre
til Overenskomst, !Jhi Arbejderne vilde
komme paa Lønninger, ,som ab,solut maat
te betegnes soim Sultelønninger, der uvæ
gerlig vilde føre Familieforsørgerne ud i
Gældsforhold, som i Aarrækker vilde hol
de den danske Arbejd<er,stand trælb1 unden.
Uden almindelig menneskelig Hensyn
tagen hertil og ganske ansva
· r,sløs ,for Føl
gerne dikterer Arbejd,sgiverforeningen
tor-Look-out. Man maa nu haabe pa,a, at
taten Forligsin titution, der nu begyn
der sin Virksomhed med en heldig Haand,
maa føre Parterne sammen til en Over
enskomst, .hv,orom Enighed kan opnaa.s,
saa at vort Land, der i Forvejen er øko
nomisk haardt ramt, kan undgaa den alt
ødelæggende K,atastrofe, en Stor-Look-out
medfører.
Hvorle, des og 1hvordan det end gaar.
den nuværende stærkt til.spidsede Arbejds
strid· har Bud til alle Tjenestemænd, og
med den største Intere,s e maa ikke bl,ot
Tjenestemændenes
iOrganisationsledere
følge Begiven!hederne, men den enkelte
Tjenestemand rnaa gøre sig det klart, at
uberørt vil en Stor-Loøk-out ikke pas, sere
dem.

FORSLAG TIL LOV

,J:,'w/ri119 i l,ov 1\'r. 489 af' l':2. Seplbr.
19H), saaledes som denne er ændret ved /,011
Nr. 706 af 22. December 1920 og Lov Sr.
154. af 1. April 1921.

0111

§ 1.

§ 99 i Lov Nr. 489 af 12. Septbr. 1919
affattes saaledes:

For Tjene�temæud, hvif' Urundløn og ,H
derstillæg tilsammen er
indtil 1499 Kr. mlgør Konjunkturtil
læget 1/3 af Lønnen
1599 fr-11 V>OO
-500 Kr. aarlig
• J 6')0
1799
520
• 1800
2399
540
• 2400
:2899
560
» 2900
:1399
580
• H400
3899
600
• 0900
620
-1399
.489!:i
• 4400
640
• 4900
5399
660
6399
» 5400
700
» 6400
7399
740
399
• 7400
820
i
10399
900
(00
10400 Kr. eller derover
1060
I § 101 i LuY Nr. 489 af 12. 8eptbr.
1919 (jfr. Lov Nr. 154 af 1. April 1921)
rette Angivelserne "31. Mart 1922"
og "l. Marts 1922" til henholdsvi "31.
Nlart 1923" og "1. Marts 1923".
§ :1.

Reglerne i § 84 tk. 1, jfr. § 8 i Lov
Nr. 489 af 12. September 1919 (jfr. Lov
Nr. 706 af 22. December 1920) forbliver
uforandrede.
§ 4..

Dem1e Lov træder i Kraft den 1. April
l922.
/Je111ærk11i11ger til {ora11s/aae11<le_
/,ov/orslag.

lnden 1. Mart 1922. vil der i Henhold til
LM Kr. 154 af 1. April 1921 § 5, jfr. Lov
Nr. 706 af 22. December 1920 være at frem·
sætte Forslag til Lov om Revision af de nu
gældende Regler om Konjunkturtillæg og Sted
tillæg..
Som det gentagne Gange er udtalt af Fi111u1 ministeren i Rigsdagen, jfr. Land tings
! idende l 92 I -22 Sp. 605 og Folketings
tidende for ;,;. A. Sp. 2502, maa det anse.·
for nødvendigt, at Konjunkturtillæget til ta•
ti>ns Tjenestemænd og Pensioni ter, der nu
kan ansættes til det anselige aarlige Beløb af
ialt ca. 48,8 Mill. Kr., nedsættes fra l. April
1922 iit regne. l Anledning af ReYisionen af
Reglerne om Konjunkturtillæg og Stedtillæg
-hiir Lønning, raadet fremsendt et <lkast til
Lovfor,;liig med følgende Bemærkninger:
,I Henhold til Bestemmelsen i Tjeneste-
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mancfolovens § 101 jfr. § 5 i Lov 'Nr. 154
§ 99.
af l. April 1921 paahviler det Finansmini
For Tjenestemænd. h\'is Grundløn og Aldt"rstil
steren i indeværende Rigsdagssamling at fore læg tilsammen er
lægge Forslag til Lov om Revision af Reg indtil 1499 Kr. udgør Konjunkturtillæg-et ii0 pCt. af
Lønnen;
lerne om Konjunkturtillæg til Statens Tjene
71i0 Kr. anrlig
stemænd. og Finansministeren har overfor fra 1500- 1599 Kr. ,, ·
• I 600- 1 799 , •
780 ,
undertegnede Formand for Lønningsraadet
• 1800- 1!399 • ,
· 810 •
fremsat Ønske om en Udtalelse fra Raadet
• 2400- 2899 • •
840 »
• 2900- 3399 • •
870 ,
om Indholdet af - paagældencle Forslag til
• 3400- 3899 , •
900 · •
Revision, idet Ministeren dog - i Overens
930 •
• 3900- 4399 » •
stemmelse med Udtalelser i Folketinget den
960 •
, 4400- 4899 •
23. November 1921 (Rigsdagstidende for 1921
, 4900- 5399 • •
990
1050 •
, fi400- 6399 > ,
-22 Sp. 2501-02) - har udt11lt, at det
1110 •
, 6400- 7H99 ,, •
nuværende af Staten ydede Konjunkturtillæg
1230 ,
» 7400- 8399 , •
1
vilde være at formindske med /8 af det sam
1350
> 8400-1039!:J • •
lede Beløb. Saaledes foranlediget skal Raadet 10400 Kr.el. tlero\'er •
J[',90 ,
udtale, at man maa anbefale, at den Ned
sættelse. som Finansministeren agter at fore
slaa, foretages ensartet paa de i Tjeneste
mandslovens § 99 fa,;tsatte Beløb, og at Kon
MASKINMESTRENES l0NNIN6SFORHOLD.
junkturtillæget for Tjenestf'111æ11d, · hvis Grund
lun og Alderstillæg tilsa.mmen rr under 150U
Efter "Maski1m1esteren" gengiver vi
Kr. aarlig, neds�ttes forholdsmæ,;sigt.
At gaa over til nye Principper for Y'c!eh,e den Omtale, Maskinmesterforeningens
af Konjunkturtillæg, kan Raadet JJll:1 nærvæ Bestyrelse fremsætter i Anledning af
rende Ticlr;;pu11kt ikke anbefale; �recielt be· Overenskomsten med Datnk Damp,kibs
mærke,, at efter det fonige Aar pas�erede, rederiforeuing.
anser man det fur resultatløst at f'tille For
slag om at konvertere en Del af de ydede
Den 11. Januar lykkedes det - efte1·
særlige Tillæg som Fun,ørgertillæg.
at Situationen havde tilspidset sig til
Finansministeren har endvidere ønsket en almindelig Krigstilstand - at opnaa et
Udtalelse fra' R.aadet angaae11cle den Revision Forlig, saaledes at ny Overenskomt.
nf Stedtillægds Stø1:rel�e, s,>m i Henhold til kunde underskrives af begge Parter.
Tjenesteniand�lovens § 88, jfr. § 1 i Lo,· Nr.
Under en Nedgangsper·iode vil en Il):
706 nf 22. December 1929 skal finde Sted Overenskomst med deraf følgende ned
samtidig med foran omtnlte H.evi1:,ion af Kon adgaaende Tendenser aldrig blive til
juokturtillæg:;bestemmelseme, idet l\linistcren fredsstillende. Men medens Tabet ved
har udtalt, at det samlede Beløb. der ydes i den ny Overenskomst naturligt opgøres
Stedtillæg, vilde være at bevare tlfPndr<'t. i Forhold til den sidst gældende Over·
Efter dette maa Raadet anbefale, at der hel enskomst, maa Værdien bedømmes i
ler ikke ændres ved de nugældende Satser Forhold til det Niveau, der frembringes
(450, 330 og 240 Kr.), idet man maa nnse ved de generelle Overenskomstrevisio·
Relationen mellem disse for tilfredsstillende. ner og i Forholdet til det Niveau der,
l Henhold til foranstaaende maa Raadet efter en unormal Periode som den nn
anbefale, at det Lovfor1,;Jag. som skal fore afsluttede, danner Grundlaget for An
lægges under den givne Forulhætning for sættelsen af nye L nforhold. For at
Konjunkturtillægets Neclsættelse og Oprethol Lønforholdet ikke skal forrykkes nedad,
delsen af Stedtillægets snmlede Størrelse, nf' maa det kræves, at de nye Lønninger
fatles sorn 111eilfølgende Rilag udviser«.
staar paa Højde med Pristallet, hvilket
- indtil et nyt Pristal foreligger vil sige, at de nye Lønninger skal ligge
137 pCt. over Lønningerne i 1914, og
det ligger da nær at drage en Sammen
VORT NUVÆRENDE KONJUNKTURTILLÆG.
ligning med dette Forhold.
Til Sammenligning med det af F'innnsrni
I 1914 var den gennemsnitlige Begyn
nister<'n til Organisationerne fremsendte nye delsesløn for 1. Mestre - i Rederier
Lovforslag om Konjn11ktnrtillæg f<]rnl vi op med ordnede Pensionsforhold - 230 Kr.
trykke den nugældende § 99 i Tjenesrernands- pr. Maaned. I der nugældende Overens
loven.
komst er den gennemsnitlige Begynde)-

/
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------------sesløn for 1. Mestre 599 Kr. pr. Maaued.
Lønnen er aaledes teget med 161 pCt.,
hvilket vil sige en Lønstigning i Tids
rummet fra 1914-1922 paa 24 p t.
For 2. Mestrenes Vedkommende var
den gennemsnitlige Begyndelsesløn i
1914 140 Kr., med_en den .gennem ·nit
Jige Begyndelsesløn i den nugældende.
Overenskorn t er 414 Kr. Lønnen :er
i,;a.aledes steget · med 195 pCt., hvilket
vil sige en Lønstigning i Tidsrnmmet
fra 191'1-1922 paa 5 p t. For 3. og
4. Mestre er Forholdet mellem 19141922 175 pCt., altsaa eu Lønstigning af
3 p t. og for A i tenter 162 pCt., e11
Lønstigning paa 25 p 't.
I Forhold til de Reduktioner. der er
blevet foretaget med de øvrige Søfarts
organisationer, er der noo-en Difference
i vort Favør.
Medens Fyrbødernes Lø11 er reduceret
med 43 pCt., Matrosernes Løn med 44
pCt. og Styrmændene Løn med gen
nemsnitlig 42 pCt., er den gennem: nit
lige Reduktion for Maskinmestre 38
pCt. - tager man 1. og 2. Mestre alene,
bliver Reduktionen kun 35,8 pCt.
Udover den øjeblikkelige Lønreduk
tion skal Lønningerne regulere i For
holdet 1 pCt. for hvert 3 Point Pris
tallet falder eller stiger. Reguleringen
kal dog først finde Sted efter August
Pristallets Offentliggørelse.
For 1. Mestrenes Vedkommende er
det faste Engagement bevaret i samme
Udstrækning som tidligere, medens der
for 2. Mestrenes Vedkommende er sket
en Forringelse, idet de først efter l
Aars Tjeneste opnaar fast Ansættelse
med 1 Maaneds ensidig Opsigelse. 3.
og 4. Mestrene samt Assi tenter bliver
ikke fast an atte.
Overgangen fra det hidtidige Bereg
llingsgnmdlag til Beregningen efter
B. R. T. vil medføre, at en Del kib
Yil gaa 11ed i en lavere Lønklas. e. me
dens enkelte vil gaa en Lønkla se op.
Denue _-Endring fra en Klasse til en
anden vil dog ikke berøre de i Skibet
ansatte Mestre, men først træde i Kraft
ved yansættelser.
§ 4 er ændret noget i vort Disfavør,
men indeholder i det væsentlige den
gamle Bestemmelse, aaledes som det i
Praksis har Betydning for vore Med. lemmer. Pensionen vil i Fremtiden kun
komme til at omfatte 1.-2.-3. Mestre.
For de 4. Me tre og Assistenter, der
er indtegnet i Pensionsforsikring an17

talten og om 11u afskære fra at fort
sætte Forholdet. vil der senere blive
truffet en Ordnin°.
§ 6 er uforandret. § 7 omfatter-det
hidtidige 25 p t. Tillæg dog med den
Tilføjelse, at der i Time-Charter Fart
i 3 Maaneder og derover ogsaa betales
10 pCt. af de i Tariffen opførte Gager.
§ , der omfatter Frihed efter Vagt
tjeneste i dansk Havn, er bevaret i sin
tidligere 8kikkel e, doO' med den Æn
dring, at der ikke uetale for ikke er
holdt Frihed, naar Afsejling finder
ted, og at Bestemme! en ikke gælder
-for , kibt, der gaar i indskrænket Fart.
§ 10 omfatter Feriebestemmelserne.
Det er lykkedes o at bevare Ferie
be temmelsen i Princippet med en Ind
skrænkning af Ferien · Længde fra 3
Uger til 14 Dage, medens Assistenter
faar 7 Dages Ferie aarlig. Den tidligere
2 Maaneders Ferie efter 2 Aars Fra
værelse fra Danmark er indskrænket
til 6 ger. I sidste Stykke i § 10 er
indsat en Bestemmelse om, at der ikke
kal betales Gage i Tiden fra Feriens
Ophør indtil Tjeneste paany tiltræde .
For de Maskinmestres Vedkommende,
der bar fast Ansættelse, vil denne Be
stemmelse ikke kunne faa nogen Be
tydning, idet man maa forudsætte, at
Opsigelse skal have fundet Sted før, at
Gagen kan ophøre at dreje.
§ 11 og 12 er i det væsentlige uæu
drede. I § 13, 4. tykke er der sket
den .Ændring, at der nu kun ydes Læge
behandling og Forplejning i en Maaned
samt Gage efter Overenskomsten, me
dens der tidligere blev ydet Lægebe
handling, Forplejning amt Gage i ind
til 3 Maaneder. 1. Mestre vil nu under
ygdom oppebære Gage i indtil 3 Maa11eder, de øvrige fostre samt Assisten
terne i indtil 1 Maaned men for dem
alle gælder det, at de kun skal have
Lægebehandling og Forplejnin o- i en
faaned:
Overenskorn ten har tilbagevirkende
Kraft til 1. Januar 1922 og gælder ind
til den med 3 Maaneders Varsel op ige
fra en af Siderne, dog tidligst til Op
hør den 31. December 1922.
'kal man bedømme Overenskomste11
i Forhold til den • tidligere Overens
kom t, maa det iges, at det i alt væ
sentlig er lykkedes at bevare de gen
nem Aarene opnaaede Goder i Princip
pet, men den nye Overenskomst bety
der store og efter Bestyrelsens Mening
1
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:::-1~ - - - - ' - - - - - urimelio-e Lonreduktioner. Hederne har
udvi t en ualmindelio- Hen ynsløshed i
deres Krav, oo- det vil ikkert blive
.,
vam;kelio-t for mange af vore Medlern
m r at komme over den økonomi k
Kri e, Lonreduktionerne medfører. Imid
lertid kunde dette·Forhold jo ikke af
hjælpes ved. i k k e at lutte Overen kom t, al den tund en fortsat rbejd væo-rino- ikke 'vilde være Rederne uguntig.
Bestyrer en bar under de nu af lut
lede Forhandli11ger ·bestræbt ig for at
bevare aa meget om muligt af det
be taaeude, og søgt at begrænse Løn
reduktionen til det mind t mulige. · I
dette Arbejde har vi ene af alle Sø
fart organisationer brugt Organisatio
ne n s Magt og gjort effektiv :Modstand
mod de ngreb, der blev rettet mod
os. Men vi har brugt Oro-anisationen
Mod tandskraft med det Maadehold, som
navnlig de nuværende Tider opfordrer
til, og i den dstrækning, om vi har
meut at kunne forsvare. Bestyrelsen
,.
takker de Medlemmer,
der har været
fremme i Kamplinien, for dere Optrcc d n og koll o-iale Fe rd, en Optræden,
d r i Betragtning af d 1111e - ikke
mind t for Organisationslivet aa van
sl elige Tid --:- tegner godt for kom
mende Tider, til hvilke Oro-ani ationen
staar u plittet og med usvækket Mod
standskraft.

INDTÆGTSFORSKYDNINGEN FOR STATENS
TJENESTEMÆND 1908-1920.
Af Fabrikinspektør P. Rønne.
(Eftet· •Ministerieme Maanedsblacl•).

l ,,�ationaløkonomi k Tid skrift" _bar
Hr. Direld0r Jak. Kr. Lindberg fornylig
skrevet en Af handling - Indtægtsfor
skydningen i Danmark 1908-1920 -,
1wori han b handler dette pør.gsmaal
ikke paa det ædvanlige Grundlag, hvor
man sammenligner lndtæo-tsstigningen
med Statistisk Departements Detailpri
tals Forandring, men paa et helt nyt
Grundla o -, fordi han ønsker et solidere
Underlao- til Bedørninel e af dette· pørg maal, og det vil maaske derfor have
·in Ii:teres e at ·e, hvorlede pecielt
Staten Tjene temænds Incftægfer kom
mer til at tille sio-, naar dette nye
Synspunkt anvendes.
Det blivei: nødvendigt at give et kort
ddrno- af Hr. Lindbergs Af handling
før ·te Del for at anskueliggøre, hvad
de i det efterfølgende gengivne Tal be
tyder.
kat jeg fra det ene ar til det au
det være lirre o-odt ·tillet i Forhold til
mine 1edmenne. ker i det danske Sam
_ iug
Lønningerne, der vari rer fra 310 Kr. fund, maa jeg hvert_ Aar til Dælm
pr. Maaned til 720 Kr. pr. Maa11ed, at af mit Forbruo- have den · amme Andel
te' i Forbindelse med Pristallet aa i Landet virkelige Indtægt. Dividerer
ledes, at hvergang Pristallet enten fal jeg for hvert Aar denne Indtæo-t med
ntallet af. Forsørgere, faar jeg dis es
ned ætt s
der eller tiger 3 Point
eller forhøjes Lønni1JtYerne med 1 p t. Gennemsnit indtægt; hver For ørger
Maskinas s i8 tenternes Lønninger er i ka11 for dette Beløu købe en ndel i
det for ·te Aar 200 Kr., i det andet 220 Samfundet Indtæo-t, og aafremt min
K1·. oo- derefter 260 Kr. pr. Maaned, oo aarlio-e Indtægt hvert Aar er et• lige
tort Antal Andele, f. Eks. 2, vil Aaret.
det fastsattes endvidere at Lønr egul ringerne finder ted fra og med den ikke have bragt noo-en Forandring i
tilling.
Dato, Pri tallet er blevet offentlio-gjort. min borgerlige økonomiske
Bliver denne et A ai· bedre, maa dette
udtrykkes ved, at jeg kan købe et større
Antal ndele end det foregaaende Aar,
og forværre den, kan jeg kun købe et
mindre Antal Andel .
I Tabel I er efter HL Lindbergs Af
handling gengivet Forandringerne i Gen-

.
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uemsnitsindtægten i Aarene 1914 til
1920 samt den ·genuernsnitlig� Indtægt
i de fra 1908 til 1913 forløbne Aar ;
denne sidste bliver tilfældigvis meget
nær 1000 Kr. Tabellen siger mig, at jeg
f . .Eks. i 1918 maa betale 2220 Kr. for
at faa den. Andel i Landsindtægten,
som jeg i 1908-13 kunde købe for 1000
Kr., og dette vil sige, at min Indtægt
i 1918 maa være 2,22 Gange riaa stor
som i 1908-13, for at jeg kan leve paa
samme forholdsmæssige Fod som da
elle med andre Ord, at hver Krone i
l
1918· kun har en Værdi, der er i,22
af Kronens Værdi i 1908-13.
Hr. Lindberg tLdtryk;ker dette ved· at
sige, at · man for 100 Kroner kun faar
100 = 45 "
Andelskroner". Er min Ind2,22

,,
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eksempelvis i 1915 en Indtægt paa 5100
Kr., saa vil min Indtægt i Andelsln'o
ner, ;:i:_ min Andelsindtægt være udtrykt
ved. Tallet 5100 . 0,745 = 3800 Andels
kroner. Forandrer min Indtæo·t i Aareirn
sig nu saaledes, at jeg i 1918 har en
Indtægt paa 5820 Kr., saa bliver min
Andelsindtægt i 19�8 udtrykt ved 5820
. 0,45 = 2620 Andel kroner, og jeg k;1n
i 1918 kun tilkøbe mig en forholdsmæs
sig Del i Samfundsindtægten, der er
262� 100
= 69 pCt. af den Del, jeg kunde
00
købe i 1915. Jeg er altsaa borgerligt
set blevet degraderet.
I Tabel II har jeg gengivet, hvor
ledes Statens Tjenes.temænds Andels
indtægt har forandret sig i Aarene
1914-1920, idet Gennemsnitsindtægten
i 1908-13 er lagt til Grund. Jeg har
benyttet Statsbanernes Lønningssystem,
Tabel I.*)
baade fordi Trafiketaternes Lønnings
Gennemsnits- Dagskronens
gruppering· har dannet Grundlaget for
indtægt pr. Købeevne udtrykt
Forsørger i Andele Kroner
Lønningsbestemmelserne· i Lov af !12.
1000
100
1908-.1_3.... . ..
Septbr. 1919 om Statens Tjenestema:nid,
89,l
1122
1914...... .
og fordi Forskydningerne i Lønnings
74,5
1342
1915 .......
55 3
1916 ....... · isos
klasserne har været forholdsvis faa og
53,6
1864
1917 .......
srnaa, saa at der derved faas Tal, som
45,0
2220
1918, ..... .
lader sig sammenligne. De i de to
let
36.8
1919...... .
2720
første
Kolonner angivne Tal betyder
3300
-'l0,,3
1!\20.......
Lønningsklassen'Les Numre dels efter
Lov af 27. Maj 1908 orri Lønninger m. V.
tægt hvert Aar en saadan, at den ud
. for Tjenestemænd ved Postvæsenet osv.
trykt i Andelskron:er er det samme Tal,
og. dels efter Lov af 12. Septbr. 1919
kan jeg hvert Aar tilkøbe mig samme
0111 Statens Tjenestemænd, Afd. 15, saa
Andel i Samfundets virkelige Indtægt
lede som disse Numr.e svarer til Mu
og· min forholdsmæ sige borgerlige Stil
anden. Kolonne 3 angiver Grundlønnen
ling er uforandret. 0111 jeg for dette
for vedkommende Lonningslda ·se efter
Beløb kan købe mig samme Mængde af
Tjenestemandsloven. Til · arnmenligni11g
Samfu11dsgoder bliver afhængig af, om
er overalt benyttet Slutlønnen n\ed
Samfundsindtægten har forandret sig,
Stedtillæg i København og Dyrtidstil
men en Forandring her kommer til at
læg for Gifte. de Lønningsklasse (Med
gælde for alle .og vil derfor ikke for
hjælperklassen) er udeladt, fordi For
andre min Stilling i Forhold til de an
holdene her vilde forvrænges, hvis man
dre Samfundsmedlemmers.
benyttede Dyrticlstillæget for Gjfte;
I Tabe_l I, Kolonne 2,. er for de en
Klassen har med Dyrtidstillæg for
kelte Aar angivet Dagskronens-Købe
Ugifte i 1920 en procentisk Indtægt
evne udtryld
, i Andelskroner; har jeg
paa 71,5. Tillige er 13de Lønningsklasse
udelåclt,
da den ikke kunde ammen
*) Tallene for I 920 er fastsat efter et ganske
lignes
med
nogen Lønning Idas e i den
foreløbigt Skøn.
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Lønnings•
klasse efter

Grun,lløn

(

Lo,· af

-

l ov af Lov af
27/� 08 ! l�/u I 9

23
21
"20
18

I

.

I

13
11

I

:,

II
I
A
K

JG

;

I

3
4
5
6
i
9
Il
12
14
15
16

C

l)

I

-I
efter
12/r, 19

7800
6900
:,700-6300
4800-5520
3900-4620
2220-3420
2n50-3540
28P0-360'l
2100-2::,5()
1920-2370
1800-2250

....

I I

00

0'

a: I

....

,

100
100
100
100
LOO
100
11'0
100
LOO
100
100

I

Tabel II.

-

I
I

,- I -- -- I - I
I I
I

::!:
�

89 1
89.1
89.1
89,L
89,1
89,1
89,1
8!-11
89,l
89,1
8:,.1

I

tQ

<D

a,

a,

74,ii
74,5
74,5
74,5
74,5
76,"
76,5
76,7
77,0
77,3
n, 1

1001 89, 1
85
100, 106 1 121
88
100 !J7
100 1 100 I Hl

--

55 3
55,3
55,3
55 3
55,3
59,5
59,5
60,3
61.0
61,4
62 8

I

CL;

a,

,.....

I

53,6
59,0
59,4
61,0
62,0
63,5
fi3,5
64,8
66.8
67 3
6�,5

82 I 80
139 133
7
81
78
81 83

I

a,
I ,...,
I

;;.
.,....

a,

I

'

I

45,0 45,8
'
51.4 /iO,O
51,8 51,2
53.6 53,7
54,8 54,0
56 8 56,7
56,8 n6,7
08,0 Q!:f,5 I
W,O 5!l,2
61,3 61,0'
64,o 64 o
I
77
3
133
8 1. 115
84
86
l 82 104

l

-

.I

-

-

·-

--

.

-

l Løn11ing�klasser er

,.....
C
a,

CN

opført bl. andre

.

49 5 Trafikinspektører I
56 0 , Trafikinspektører 11
57,2 Gorlsbestyrere
63,:, Fuldmægtige
(;3,2 1<011trollører lI
64,7 Assistenter
G3,0 Tegnere
il 5 Lokomotiv- 02· 'J'ogforere
68,1 O,·erportører l, Lokomol i vfyrbød.
69,l Overportører If, Togbetjente
77,0 Portører, Stationsbude

I

.

.

.

71
113
82
110

gamle Lov, men heller ikke dette vil Hr. Lindbergs Afhandling for at give
forandre Forholdene væsentligt. De i en Forestilling om, hvorledes Andels
de andre Kolonner givne Tal er be indtægten for andre Samfundsborgere
stemte paa lignende Maade som ved det har formet sig.
ovenfor gengivne Eksempel. Er· min
Rækken A omfatter Mennesker, som
Indtægt i 1908-13 5100 Kr. = 5100 lever af deres Kapital.
Andelskroner og min ,Indtægt i 1920
Rækken B omfatter selvstændige Næ
9400 Kr., saa er Andelsindtægten i 1920: ringsdrivende.
9400 . 0,303 = 2840 Aiidelskroner eller
Rækken C omfatter Tjenestemænd,
2840 .- 1()()
=
56
pCt.
·af
den
Indtægt,
ansatte
saavel i_ Stats- og Kommune
5100
jeg burde have haft, se Kolonne 1920, stillinger som i private Forretninger,
Række 2. Tallene kommer derved til og
at betyde, hvor mange Procent ved
Rækken D omfatter Lønarbejdere.
kommende Tjenestemand i det paagæl
Det ses af disse Rækker, at Ind
dende Aar faar af den Andelsindtægt tægtsforskydningen har været uheldigst
·og dermed ogsaa af den virkelige Ind for Statens Tjenestemænd, og at det er
tægt, som han skulde have for at kunne dem, der har maattet betale Broderpar
tilkøbe sig samme Part i Samfundets ten af Gullaschbaronernes Luksusfor
Goder, som i Aarene 1908-13, og det brug.
ses meget let og tydeligt, at der er
Til Gengæld maa vi vel saa i disse
sket en meget stor Forringelse i Tje Aar have siddet paa vort Kontor eller
nestemændenes S_.,tilling i Forhold til hjemme uden at have haft noget videre
Samfundets andre Borgere.
at bestille, og det skal vi selvfølgelig
Den. uhyggelige Degradation af den straffes for.
højere Embedsstand, som Dyrtidstillæ
ej, Sagen ligger jo lige modsat; der
gene i Aarene 1916-1918 og den nye blev i disse Aar navnlig paa de højere
Lønningslov medførte, ses jo ogsaa gan Embedsmænd lagt et Merarbejde, som
ske tydeligt af de sidste Kolonner.
- tror jeg - ingen gik fri for, og som
De fire sidste Rækker er tao-ne fra vi udførte uden smaalig Hensyn til, om

.
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vi fik noget for det, selvfølgelig fordi omtalte Udvalg, thi i Stedet behandlede
det var vor Pligt. Der er derfor ikke Hr. Stensballe Sagen paa sin Maade,
for os nogen Grund til at bukke og idet han først sendte Bud gennem en
sige Tak!
Embe�-smand til de paagældende om at
Jeg synes Samfundet skylder os to give Afkald paa Stedtillæg, og da dette
Ting, en Tak for vort Arbejde, som var ikke bragte det ønskede Resultat, blev
frivilligt og er ubetalt, og en Efter det meddelt dem, at de i en nær Frem
betaling af det, som vi bar faaet for tid vilde blive forflyttet for at Banen
lidt.
kunde undgaa at betale Stedtillæg.
Denne Efterbetaling vil vi selvf lge
Formanden, Lokomotivfører Brix,
lig ikke kræve direkte i Kontanter, skriver bl. a. følgende om denne Sag:
thi dette vil alive ret store Bel b; jeg
har regnet ud, at en Tjenestemand i
Det var. derfor en stor Overraskelse for
5te LønningsklasBe i disse Aar, 1914- Forbundet, da vi fra Funktionærerne ved Kerte
1920, har faaet udbetalt 39,000 Kr., me mindebirnen modtog Meddelelse om, at Hr.
dens han burde have haft udbetalt Stensballe gennem dertil egnede overordnede
Funktionærer havde udøvet 'et saa stort Pres
66,000 Kr., hvilket vil sige, at han har med Trut;el om Tvnngsforflyttelse overfor disse
faaet udbetalt 27,000 Kr. for lidt. Men · to Funktionærer, for hvem der var rejst Krav
vi maa bede om, at man ikke saasnart om (JrllJetaling af Stedtillæg, at disse to Funk
Prisfaldet kommer, benytter Lejligheden tionærer saa sig nødsaget til at. frafalde Kravet.
Den her anførte og af Hr. Stensballle prnk
til at knappe os af i Indtægten; vi maa
tiserede �'remgangsmande, hvor Retten sættei:a
have Lov til under Nedgangsperioden til Side for Magten, stiller Hr. Stensballe i
at komme økonomisk til Kræfter efter et meget daarligt Lys, og man fristes ganske
den Aareladning, Krigsperioden har væ uvilkaarligt til at tro, at Hr. Stensballe, efter
kakgorisk at have nægtet at udbetale det kræ
ret for o..

.

f R A P R I V AT B A N E R N E.
I "Dansk PrivatBaneblad" har man i
et Par Numre beskæftiget sig med Hr.
Stensballe, Driftbestyreren af sydfynske
Baner, ang. en Sag om Stedtillæg til
to ved Odense . bosiddende Tjeneste
mænd.
Disse har henvendt sig til Privat
baneforbundet om Støtte for at faa
Stedtillæg udbetalt, . som de men,er at
have retsmæssig Krav paa. Forbundet
tog Sagen op og der udveksledes flere
Skrivelser derom, og Resultatet af dette
blev, at det efter Overenskomst var
Hensigten, at Sagen skulde forelægges
Fællesudvalget (en Institution, faglig
Voldgiftsdomstol, bestaaende af Repræ
isentanter for Personalet og for Ar
hejdsgiverne) til Afgørelse. - Imidler
tid kom Sagen ikke til Behandling i

vede Stedtillæg, alligevel har næret Frygt for
Sagens Afgørelse ved en . Voldgiftskendelst>.
Ligeledes fristes man til at t.ro, at Hr.' Stens
balle havde planlagt det Angreb, der blev
foretaget paa de to nævnte Funktionærer paa
samme Tidspunkt, som man enedes om at
lade Sagen behandle jvfr. Forhandlingsreg
lerne.

Fra Forbundets Side betragtede vi <let
ikke som en Imødekommelse fra Hr. Stens
balle, at Sagen skulde behandles paa den an- ·
førte Maade, men derimod som en Pligt i
Henhold til Forhandlingsreglernes § 9, cler '
�ger:

Saa_ længe dis11e Regler er i Kraft, skal
Uoverensstemmelse mellem Banens Tjeneste
mænd og Styrelser af enhver som helst A i-t
afgøres i Overenssterhmelse med disse Regler.
Naar Hr. Stensballe - ved ikke at følge
de gældemie Forhandlingsregler - gør Brud
paa Overenskomst mellem Forbundet og Bane
styrelsen, og derefter lader ud føre en saa tar
velig Adfærd ,som Tilfældet er overfor de to
Funktionærer ved Kertemindebanen, rnaa han
kunne inrlse og forstaa, at det Magtsystem,
han derved har bragt i Anvendelse, absolut
møder Harme og Forbitrelse fra Tjenestemæn
denes Side, og jeg er ganske sikker paa, at
clen offentlige Mening ogsna PI' imorl Hr. Stens-
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deres Hensigt at fremkalde Dygtighed, Energi
og Interesse for Faget. Og en største Begrun
delse for Bibeholdelsfm af et større Antal
Avancementsstillinger, end Ledelsen af A rbej
det strengt taget kræver, falder dermed efter
Flertallets Mening bort.
Det hidtil anvendte Avancementsprincip
bevirker ogsaa, siger Kommissionsflertallet, at
mange dygtige og brugbare unge Mennesker
foretrækker det private Erhverv fremfor Stats
tjenesten, hvor de først kan naa frem i Stil
Det- bliver næppe sidste Gang, man linger, der svarer til deres Evner i den frem
hører Driftsbestyrer tensballe omtale rykkede Alder, hvilket er til Skade for Sta
tens Virksomheder. Kommissionsflertallet ud
paa lignende Maade.
taler ligeledes at man bør være meget Vflr·
som med at lade Overgangen fra den lavere
til den højere Stilling ske i en for fremrykket
Alder. Tjenesteri1anden vil da som Regel
ikke kunde udfylde den højere Stilling, sær
SPAREKOMMISSIONENS BETÆNKNING,
lig hvis han hi ltil havde virket under min
2. Del.
Forhold.
Kommissionen finder det formaalstjenligt,
Den 31. Januar blev 2.· Del .af Bparefrnm at der oprettes Forfremmelsrsraad men, stil
missionens Betænkning afgivne og denne Del ler ikke positive For8 Jag om saadanne Raads
indeholcler, foruden Tjenestetidsregler for en Oprettelse.
Men saafremt saadanne Raad
Del "(nindre Styrelsesgrece saasom_ Fængsels oprettes, mener Kommissionsflertallet, at det
væsenet, Statshospitaler, Statsskolh_ Statsbi vil være uforenligt med Tjenestemandslovens
blioteker, Landsarkiver m. m., saaledes Kapi-. § 21 11t give Organisationerne Repræsentation
tel om »Principper for Avancement«, Kapitel i Raadene, og Flertallet mener ogsaa at en
om »Ferier«, om »Uniformen« og et lille Ka Organisationsrepræseiitant næsten i alle Til
pitel om » Vedligeholdelse og -Benyttelse af fælde vilde forlange Stillingen overdraget ti I
Tjenesteboliger«.
den ældste Ansøger.'1') Mod Flertallets Ind
Medens den Del af Betænkningen der be stilling gaar 3 Mindretal. Det ene Ch. Peter
handler Tjenestetidsforhold for ovennærnte sen, udtaler at det omhandlede Forhold bor
Væsener -ikke har større Inter sse for vore gøres ti I Genstand for en Drøftelse indenfor
Læsere b:n clerimod de forskellige Kapitler vi Organisationen og Forhs1-ndling mellem disse
nys har 11ævnet har clerimod stor Interesse og Organisationerne.
for samtlige Tjenestemænd.
Om Uniforme11.
Vi skal i næste Nr. bringe Uddrag af Be
tænkningen og skal i det følgei1de omtale det
Om Uniformslevering i Almindelighed ud
nye Komm11,sionen er inde paa.
taler Kommissionen, at der ikke bør leveres
Uniform eller Beklædningsgenstande i større
A 1:a11cementspri.11cipper.
Omfang end det maa anses for at være 1iød
Med Hensyn til de A vancementsprinciper vendigt ved det Slid som er en Følge af Uni
Kommissionen ønsker indført, skal vi nævne, formsbenyttelsen i tjenstlig Øjemed.
at den bl. a. henstiller til. Statsbanerne, at.
For Statsbanernes Vedkomrnende·kan Kom
indføre en Ordning, hvorefter Tjenestemænd rnissionen tiltræde de af Statsbaneudvalgets
af Funktionærklassen vil kunne rykke op i Flertal foreslaaede Besparelse. Man henstiller
Assistentklassen og eventuelt videre derfra, dog om ikke et vil være rigtigt for Tpgbe
hvis de har Evner dertil. Kommissionen me tjente, som kommer i Beroring med Publikum,
ner at Stat. banerne i de nn eksisterende Fag at levere Uniformsfrakke II. i Stedet for
prøver har et tilstfækkeligt Grundlag for at 1\ Ieni�-Klæcle. u;1der Hensyn til at_ Portørernes
udvælge de Tjenestemænd af Funktionærklas Uniformsjakke fremstilles af ringere Stof end
serne, der kan antages at egne sig for en Postbudenes m.fl. kan Kommissionen gaa med
videre Uddanne] e.
·til at disse Jakker leveres hvert Aar.
Om det nuværende Avancement siger Kom
,.*) KommissionsflerJ'allet næv;ier, hvorledes Avancemen
missionens B'lertal, at man lægger for stor
tet sker indenfor Ståtsbanernes Lokomotiv- og Tog
personale og udtalei· sin Betænkelighed vecl clen •rent
Vægt paa Tjenestealderen. Derved kommer
mekaniske Rækkefølge« for Forfremmelserne, men
Avancementsstillingerne ikke til at svare til
stiller intet positivt Forslag om Ændring.

balle i dette Til fælde, og at den vil forlange,
at han ikkf. i Kraft af sin 8tilling som øver
ste Leder af Svdfynske Jernbaner sætter Ret
l<'n til Side for Magten.
"
Hvis Hr. Stensballe vil forstaa dette, vil
der ogsaa kunne opnaas lige saa god Forstaa
els.e mellem Funktionærer og Ledelsen ved
8ydfynske Jernbaner, so1n der findes mellem
Funktionærerne og Baneledelserne ved Landets
ovrige Privnt.banar.

'i>ANSKjiKOMOTIVftDENDE

:rn

fyldt med :-; møremidlet, dels paa 0. 327,
hvor alle Hjul-Lagei·ne er fyldte, samt
paa 2 Ce-Vogne.
,,Keys tone grease" er en A rt Petro
leum8 -Vaseline frem tillet af en bestemt
Sort Texas-Olie, opfundet for c. 30 A ar
siden af en A poteker i Philadelphia
. A. Indtil Dato har det ikke væ
ret rµuligt at efterlave møremidlet,
der er ret dyrt. Det har været anvendt
bl. a. i Amerika i mana
"'e ,i_. ar med
s
vek lende godt og daarJiat
Res nltat.
0
\.t Res ultaterne fra de teder, hvor
det har været anvendt tidligere, har
været veks lende gode og daarliae,
"'
s kyldes sikkert for en stor Del den
8 tøne eller mindre fan°·el
paa Omhu,
t",
Um Ferien.
hvormed det har været paafyldt La
Kommissionen har efter at have undersøgt
Feriereglerne under de for!!kellige Styrelses gerne. Petroleurns-Vaselinen (herefter
<:
grene fundet, at di.se
Regler er mep;et uens kaldet V·as elinen) anvendes nemlig i
artede i 'de forskellige Etater. Kommi$sionen Forbindels e med en opplukket Ma. se,
"
mener, at en større Ensartethed er ønskelig bes taaende hovedi-;aO'elig.
af Krølhaar
t:,
og finder at de eksisterende Regler for Told og ldtraade, der fra Leverandørens
og Trafiketaterne bør danne Udgangspunktet.
Kommissionen foreslaar Tjenestemændene Side leveres indeholdt i selve Vas eli
inddelt i Ferieklasser fra A. til E. efter de nen, og f-,·om Følge deraf er helt gen
paagældendes Grundløn og saaledes, at en nemtrængt af denne.
Grundløn paa 7,800 Kr. og derover giver en
Amerikanerne anvendte "Keystone
efter yedkommende Chef nærmere fastsat grea.c;e" paa den Maade at de fyldte
Ferie.
Tjene temænd der livarer til Etaternes 9., Lagerne med Blandingen af Vaselinen
11. og 12. Lønningsklasb·e faar 2 ugers Ferie og den opplukkecle Ma
' SSe, OD' man for
s lende Re::,·ultat,
og
efter
15
Aars
fast
An
!:! rettelse 3 0 ger.
·taar
derfor
det
vek
'
Tjenestemænd med en Grnndløn paa 1,800 idet der . nart korn lidt s nart meget
Kr. men under 2,800 Kr. faar Ferie 2 Uger, oppl ukkei Masse i Lagerne. ,.,
O'anske
og de hvis Grnndløn er under 1, s00 Kr. faar
ud
n
/-:,ystem
OD' Orden.
e
en Uge.
Det var forst da et sven$ k Firma fik
Vi skal som ovenfor anført i nreste Nr.
bringe f_vldige Uddrag- af Betænkningen.
fat i "Keystone grease", at der kom et
saadant Hy stern i Anvende! sen, for
hvilken cle r nedenfor skal gøres Rede,
at man herefter kan fæste Lid til de
Rt'S ultater, der derefter kom til at fore
]iO'ae.
OM SMØREMIDLET "KEYSTONE GREASE",
1":>c,
Fordelen ved at anvende "Keystone
Som omtalt i J: ummer 1, 1921 af grease" til møring af Aksler fremfor
'
,,Dansk Lokomotiv Tidende" har Stats almindelig Mineralolie ,<;lrnl efter Leve
banerne for Tide� et Forsøg i Gang randørens Opgivelse bestaa deri, at
med et nyt Smøremiddel kaldet "Key man ved at anvende det kan nøjes med
at til se og opsmøre Lagerne en Gang
stone grease" (udtales ke ton greis).
Forsøget gøre del paa Loko. P. i Løbet af 1, 2 indtil 3 Maaneder, alt
90 , hyis Lagere paa Bagl beren er efter Lagernes Art i Modsætning til
Kommissionen finder at Levering af Regn
kapper til Stationf!mestre bør bortfalde, og Le
veringsterminen bør for det øvrige Personale
være ens for Kappe og Regnfrakke.
Kommissionen gør opmærksom paa at Som
merfrakke til tatsbanernes Personale i flere
Tilfælde koster mere end tykke Frakker og
Jakker. Det skyldes, siger Kommissionen, at
Stat banerne for en Del Personale (Togførere,
Stationsmeetre m. fl.) anvender det dyre Man
•
darintøj. Kommissionen henstiller, at Stoffet
til Uniformerne ved de større Etater anskaffe.
efter Licitation.
Et Mindretal, Ch. Petersen, bemærkede, at
han ikke kan tilraade de Forslag om r niforms:
levering, der 'er stillet af et Flertal i Stats ba
nnrnes Spareudvalg, meu henviser til de af
samme Udvalgs Mindretal fremsatte Ryns
punkter.
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,det nuværende daglige Efter ·yn og panden er lukkede, aaledes at Akslen
ikke kai1 faa anden Smøring eud hvad
Opsmørin<Y.
Dersom dette holder tik, hvad den der paaføre den ved Berøringen med
kommende Tid jo vil vise, vil det uden den i Underlageret indpakkede Masse,
Tvivl betyde en tor Besparelse,
der altsaa paa samme Tid tjener om
Paafyldningen af "Keystone grease" , mørepude og Væger.
Til Smøring af Akselbakkerne og
bestaar dels i en Pakning af Under
lagerne med "Pølser" lavede a:f den før Slidfladen mellem Fjederpladen og Over
omtalte opplukkede Masse af Krølhaar lageret paa P.-Maskinens Bagløbere er
og Uldtraade, der efter at Vaselinen er der som ædvanlig anbragt almindelige
trykket ud rulles til P Iser af ca. 40 Væger, og i Olierummene smøres med
mm Diameter, dels i en Indpumpnin<Y alm. ·mørk Mineralolie.
af den aftrykkede Vaseline i Under
Paa hver af faskinerne 908 00' 327
lageret igennem en paa dettes indven vil der blfv anbragt en Kande med
dige Side anbragt Forskruning efter ren Vaseline
amt Efh Sprøjte, hvis
at Underlageret er spændt op om Aks Mundstykkes Gevind pa ser paa det
len. ,,Pølserne" lægge i Underlageret føromtalte Gevind.
i Lag dels paa den ene Led, dels paa
Dersom cl Leje, rier ,,,. smurt merl ))/(ey
den anden, saaledes at de aa godt som slo11e grense<<, 11nrmer saa stærkt u11der Kørs
muligt udfylder dette og udøver et len, uden dog af være saa varmt, at
passende elastisk Tryk imod Sølen Olien ryger, i hvilket Tilfælde der intet
efter at Lageret er spændt sammen. er at gøre, at man mener det er ufor
(Det er Krølhaaret, der gør den op svarligt at fortsætte denne, kan man
plukkede Masse elastisk). Derefter ind ved Hjælp af den nysomtalte Sprøjte
pumpes ved Hjælp. af en Sprøjte den forsøge at pumpe saa me()'et Vaseline
afpressede Vaseline, cl. v. s. Va · elin e ind i Underpanden, saa at det kommer
uden Krølhaar og Uldtraade igennem frem ved Kraverne. At fors ge at
den føromtalte Forskrunin()' paa Un sprøjte mørk Olie eller Overhederolie
derlageret indvendige ide saalænge i Overlageret er ganske virkningsløst,
indtil den kommer ud af Lageret ved da det jo ikke paa Grund af de tilstop
Kraverne. Det er af Omhyggeligheden pede Smørehuller kan komme illCl til
i Udførelsen af dette Arbejde, at Smøre . ølen.
midlet Anvendelighed for en meget
stor Del beror. Denne Piafyldning skal
ikke foretages af det kørende Lokomo
tivpersonale, men vil blive udført af
AMERIKANSK HÆORING AF
enten Depoterne eller Værkstederne.
LOKOMOTIVFØRERE
Ved den af det svenske Firma angivne
Af Otto Bendlxen.
Metode for Anvendelsen af "Keystone
(Sluttet.)
grease" har man fjernet Størstedele11
Lang Tjeneste i Forbindelse med god
af de først omtalte Tilfældigheder ved
Oppakningen, og de Resultater, der Konduite og uomtvistelig Troskab mod
haves fra Sverige, er da og aa gennem Jernlbaneselskabet, hvormed ogsaa menes
gaaende yderst tilfredsstillende. BL a. Troskab mod Publikum og personlig
anvendes "Keystone grease" af de Pligtfølelse, kunde ikke blive mere pasende anerkendt end 'Ved at have Navnet
svenske Statsbaner med tilfredsstillende
Resultat paa et Hurtigtogs-Lokomotiv. paa den Fører, som 1har gjort sig fortjent
- For baade P og O Maskinen til det, malet paa den udvendige ,Side af
_gælder det, at Smørehullerne i Over- Førerhuset paa vedkommendes Maskine
0

•
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baneselskaber er øjensynligt, idet »Ca
nada Pacifik Banen« nylig har besluttet
at følge, hvad Banens Styr,else kalder for
»Ny Politik«. Adskillige af Banens mere
end 2000 Lokomotiver er bleven opkaldt
, tyrel
efter Lokomotiv.førere, som efter S
sens Mienmg ved fortjenstfuld Opførsd
eller ved Handlinger, som udviste særlig
Mod og Konduite har erhvervet Ret til
særlig Udmærkelse.
Hen igten er ikke blot officiel at aner
kende det vel udførte Arbejde, hvormed
naturligvis ogsaa menes en god Økonomi
med den tildelte Maskine, men ogsaa at
virke ansporende som et Eksempel for
andre. anada Pacific Banen var ikke blot
blandt de iførste til at føre denne udmær
( Canadas Vaaben) aaret i lysegrønt. En
mørkebrun Bæver hviler paa Skjoldets
Overkant som en Hjælm i et Vaaben
mærke.
Den hele Tegning er kunstnerisk og
har over sig et nationalt Skær, som bekedent henleder Beskuerens Opmærk
somhed paa det betegnede Navn paa Ba
nen og de Maal, som Banens Ejere og den
canadiske Regering havde i ISigte, da dette
store nationale Foretagende var i sin
Barndom og bl'ev finansielt privilegeret
som
en ,privat Bedrift i 18 1 med den
Fig. I. 'fegni11g paa Mærket anbl'agt Jlll.a
tatsunderstøttede
Mission at bistaa med
Canada PMifk Banens Lokomotiver.
Kol-oniseringen af Prærierne i No ,dJand
Den bestaår af et cirkelrundt Baand i og forbinde de ·fjerne Provinser i Landet
mørkeblaat med en udvendig Kant i Guld, til en forenet og blomstrende ation.
Mere end 50 Lokomotiver i Person
og som ovenfor nævnt malet under Fører
togstjeneste
paa Canada Pacifik 'bærer nu
husets Sidevindu, det mest iøjnefaldende
og paa samme Tid mest
• passende Sted, der Navnet efter Lokomotivpersonalet. Ba
kunde være valgt. I det mørkeblaa findes nens ,Styrelse siger angaaende denne nye
Baneris Navn i den øverste Halvdel af Metode: »Ideen skal appellere til enhver
Cirklen, medens den hædrede Førers fulde Mand, som kender V ær<lien af Personlig
Navn findes i den nederste Halvdel. Alle heden i god Jernbanetjeneste. Den appel
Bogsta,verne er udført i Blad-Guld og lerer ogsaa til Banen, fordi den effektivt
�taar i det blaa Baand,_ saa de eT tydelige og opmuntrende vil paavirke den esprit de
at læse og virker meget smagfuldt og de corps, Korpsaand, som er Grundtonen i
. Grunden indenfor det,blaa Baand hele Canada Pacific Systemet. «
korativt.
er karmosinrød og paa denne staar et
hvidt eller forsølvet Skjold. Tegnet i
Skjoldet er et mørkegrønt Ahorn Blad
de ledende Embedsmænd •ved andre Jern-

lige under Sidevinduet. Det Tilfælde, at
Føreren ikke alle Tider kan køre den
sa,inme Maskine, vil •ikke i mindste Maade
forringe den tildelte Anerkendelse. Hans
Navn vil staa, hvor alle og enhver kan se
det, og det vil vir�ke som en 1Spore for an
dre Maskinfolk til at ifølge Eksemplet,
som saaledes paa en passende og tiltalen
de Maade er fremhævet.
At denne Pr,aksis ved Erie Jernbane
selskabet har vakt Opmærksomhed ho
·kede Metode ud i Praksis, men lhar tilmed
ladet udføre en kunstnerisk og dekorativ
Tegning, som næsten er heraldisk i Ud
seende. e Fig. 1.

.
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Omtalte i denne B'orbindelse Lønningsraa
dets Stilling til Forhandlingerne med Admini
strationen. l\Ian maatte .i F1emtiden have Op
Ved Redaktionens Slutning erfarer vi mærksomheden he,wendt herpaa .
at Forhandlingerne med Statsministeren
�Ian besluttede, da det Nattillæg der fra
om Konjunkturtillæget ikke førte til et drages ved Overrrang fra fulde til halve:·Dag
endeligt Resultat.
penge er forholdsvis for stort, at undersøge
Ved et Møde Mandag den 30. Januar og evt. søge d1ette Forhold ændret.
i Fællesrepræsentationen var man ene
Angaaende Reservet_ieneftens Beregning som
des om ikke at tiltræde det fremsatte 2/3 Tjeneste, havde der været ført Forhand- Forslag, men at man maatte kræv_e et Jing· med 1. Distrikt, denne var endt uden
betydeligt mindre Fradrag end fore Resultat, idet Distriktet hævdede, .a t Nedbi·uds
slaaet.
reserverne ikke var effektiv Tjeneste, og at
Ved Mødet hos Statsministeren Tirs der kun naar der udførtes andet Arbejde end
dag den 31. Januar fremsatte Tjeneste Reserve 'og da kun for denne Del kirnrle · be
mændenes Ordførere derfor Krav om, regnes fuld Tjeneste.
at Nedsættelsen af Konjunkturtillæget
Meddelte at der i den kommende Uge
ikke blev saa stor som foreslaaet, men skulde føres Forhandling med 3. Distrikt om
dette stødte paa bestemt Modstand hos samme Forhold, det var ikke sandsynlig, at
Ministeren.
der naaedes et bedre Resultat her, man maatte
Ministeren kunde tænke sig at gaa da indanke Sagen for Generaldirektoratet.
med til at man fradrog en mindre Del
Med 1. Distrikt var ført B'orhandling om
af Forsørgeres Tillæg, men til Gengæld Personalets Anbringelse i fast Tur, med det
skulde Fradraget fra Ikke-Forsørgere Resultat,, at de paa Gb. gældende -�egler fra
være saa meget større, thi Totalsum første Køreplanskifte er gældende .for hele Di
men rnaatte ikke nedsættes.
striktet.Til dette Forslag ønskede de tilstedeRefererede Sagen angaaende Sparekom
. værende Organisationsleder� ikke at missionens Forslag om A va.ncementsregler og
tage Stilling forinden de .1 deres re meddelte at Kommissionen var gaael bort fra
spektive Organisationers Besty�else_r sit oprindelige Standpunkt.
havde haft_ Lejlighed til at overve3e Mi
lndenfOl" Fællesrepræsentationen. vat valgt
nisterens Tilbud.
Vagtmester Larsen, Tønder til" at in�træde i
Sparekommissionens Udvalg ang_ aae11de de søn
derjydske Tjenestemænds Forhold.
Med D.S. og M. F. var afsluttet Over•ms
"
komst om fast ansatte
Aspiranters Optagelse
i D. L. F. gældende fra 1. Januar 1922.
Til at tiltræde en af Generaldirektoratet
necl�:-Lt Kommission til Genne!nførelse af for
skellige af de af Sikkerheclskommissionen i
r::in Tid frc1ma.tte Forslag, hvilke nødvendig
gør Ændringer i Signalreglementet og tillige
HOVEDBESTYRELSESMØDET
foretage en Revision af nævnte Reglement er
ved Afstemning blandt H. B. Med!: valgt
DEN 17,.:_18, JANUAR 1922:
Redaktør C. lVl.. Christensen.
Formanden omtalte nogle fra de svenske, .
Fraværende paa Grund af Sygdom Soph.
tyske
og østrigske Lokomotivmænds Organisa
Jensen, J. Boyesen, C. Nørgaard og C.Petersen.
tioneJ indgaaede Skrivelse-r.
En Sag angaaende nogle Velfærdsforan
Punkt 1. Meddelelscr fm Forinauden.
staltninger ved Vm. Depot henvistas til 1'.or
Fo1·inanden redegjorte for Forhanrilingen retningsudvalget.
angaaencle Lønningsbestemmelserne, Forhand
Formandens Meddelelse·r toges_ til Efter
lingsprotokollen er optaget i D. Lok. Tid Nr. retning.
2. Meddelte . endvidere, at Lønningsraadet
havde strøget den ved Forhandlingen op
Punkt 2. Meddelelse1· fra de staaende Udvalg ..
naaede Begunstigelse, hvorefter man opnaaede
C: A. Lillelund gav forskellige Oply_sninger
Ret til vea Beregning af Natlimepenge �� �-�gne
hver Tjenestea f�nit for sig, Nattjene_�te� �s!�_a,I angaaende Laaneforeningen.
·-' ,-c-��, •t
Toges til Ffterretning.
saaledes beregnes·"s9m e_n. )�nhecl.

FORHANDLINGERNE MED MINISTERIET.
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mellem Fællesrepræsentationen og Ministeriet
an,gaaez:ide Benloven. Man havde endvidere be
handlet Sparekorn. Forslag til Sygebestem
melser.
Punkt 8. Hovedkassererens Beretning.
HoveJirnssereren afgav Beretning om Regn
skabet, meddelte, at Org. Formue ,pr. 31/12 1921
var ca. 150.000 Kr.
Toges til Efterretning.
Pu.11kt 4. Annoncevirksomhedens Budget
for 1Y22.
Ekspeditøi·en gennemgik de anslaaede Ind
tægter og Udgifter for 1922, formente, at
Aaret vilde give et Netto Udbytte paa ca.
7-8000 Kr.
Toges til Efterretning.

..

Punkt 5. Dansk Lokomotiv Tidendes Budget
for 1922.
Redaktøren forelagde Budgettet for 1922,
og gennemgik de af barn stillede Forslag an
gaaende Annoncevirksomhedens Deltagelse i
Udgifterne.
Der førtes en Diskussion herom og man
enedes om, at Kontroludvalget i Forening med
Hovedkassereren, Redaktøren og Ekspeditøren
undersøge disse Forhold og inden Aarets Ud
gang stiller Forslag om den fremtidige Regn
skabsform for D. Lok. Tid.
Budgettet overgik til Behandling i Forret
ningsudvalget.
Punkt fj_ Hovedkassens Budget for 1922.
• Hovedkassereren forelagde Budgettet der efter
Omtale overgik til Behandling i Forretnings
udvalget.
Punkt 7. Behaiidling af forskellige Sager.
Formanden meddelte at man i Henhold til
Sparekornmissionens Betænkning kunde for
vente en Revision af Forberedelses- og Afslut
ningstiderne, idet Kommissionen udtaler at
disse Tider synes at være for lange.
Punkt 8. Behandling af de- fra Kred5ene
henviste Sager,
Forskellige Sager bl. a. Uniformspørgsmaa
let, Opholdsværeiserne i Strib, en Klage over
Opholdsværelserne i Paddeborg og Aabenraa
henvistet til Behandling i Forretningsudvalget.
K. Johansen,
fung. Sekretær
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LOKOMOTIVFØRERNES KREOSBESHRELSESMØDE
DEN 17, JANUAR 1922.
Fraværende paa Grnnd af Sygdom: Soph.
Jensen.
,,.
DAGSORDEN:
1. Meddelelser fra Kredsformanden
l. Kredskassereren forelægger Budget for 1922.
3. Eventuelt.
L Kredsfonnancleu meddelte, at den af
Kredsen rejste Sag ang. en Godtgørelse til
visse Lokomotivførere i Vamdrup i Anledning
af deres Forflytte!Re nu var bagt i Orden paa
tilfredsstillende l\laade. - 1\fan har l'ra Vam
drup tilsr.ndt rvig en Beklagelse over forskel
lige ube_ ldige Forhold ved Værelser 111. m. der
rnaa tages op til Behandling. Sagen ang. den
skete Forflyttelse fra Esbjerg er behandlet og
henlagt indtil videre, da der intet er at 'gøre.
\'i har endvidere en Sag aiig. Funktion som
.
Lokomotivmester løbende. Endvidere har vi
faaet et Svar ang. vor Henvendelse om Sig
nalkommissionen, men vi har panny skrevet
derom og begæret Forhandling om Spørgs
maalet.
Meddelelserne toges efter en kort Diskus
sion til Efterretning.
2. Kredskassereren gennemgik .Budgettet for
Kredsen for 1922 og knyttede nogle Bemærk
ninger hertil.
Efter nogle forskellige Bemærkninger toges
Forslaget til Efterretning.
3. Eventµelt.
Forskellige smaa Sager behanaledes her
under.·
C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREOSENS
BESTYRELSESMØDE. DEN 17, JANUAR 1922.
Fraværende paa Grund af Sygdom :
Boyesen 1 "C., Nørgaard og C. Petersen.

J.

Punkt 1. Medel1:lser fra Kredsformande11.
Kredsens Næstformand gennemgik de løbende
Sager. Spørgsmaalene angaaende Uniformssa
gen Opholdsværelserne i Strib, en Sag angaa
ende Reservetjenesten i Ng., en Forespørgsel
fra B..,rh. angaaende Lokomotivfyrbødernes An-
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FRA D E T DAGLIG E LIV,
Nytaai·sløjer paa Gb.

I.

Da KaHpar Røgbrænder, i D. L. T. for de11
16/1! 21, ironiserede over den yderst taknem•
lige, men altid uheldige Agitation for en gul
Liste paa Gb, troede man maaske at det var
et i oleret Tilfælde? Der vil jo altid findes
nogle Kværulanter, som aldrig er tilfredse med
noget, naar lige undtages de ,Skære« de selY
laver, - Det maa m9.n nu endelig ikke tro
at det er. Nej! der cirkulerer stadig Lister
blandt Lokførerne paa GL, af forskellig Slags,
med det Forman] at drive Kiler ind mellem
Loktørerne og Lokfyrhøderne. Den sid.te strej
fer det humoristise i saa høj Grnd, at den
fortjener at kendes af Kolleger L:indet over.
Aarsagen til den er følgende:
l længere Tid har Lokførerne 'og Lokf.vr·
bodere haft hver it Vaskerum pa11 G b. Pan
Grund af for kellige uheldige OmstænJigheder,
blandt andet den, at Lokf,vrbo<lernes Vaskerun1
blev benytttet saa meget af uvedkommende,
at de for hvem det yar bestemt ret ofte maatt.e
vente paå at kunde komme til at vadske sig,
søgte man at faa fælles Vadskerum med Lok·
førerne om tidligere og fik det_ ogsaa, efterat
der i det Rum, som Lokførerne havde, var
opstillet dobbelt saa mange li:nmmer, som der
før havde va:ret og siden den ny Ordning
t raadte i Kraft har der hfvisligt aldrig \·æret
Mangel paa Plads, at nogPn har behøvet nt
vente.
Jkke desmindre, har et i\li11dretal af Lok
fører fundet dem brøstholdne over, at de skuldr
staa ved Siden af Lokfyrbøderen og vaske det
Snav af, !!Om de bar paadraget sig ' ide om
Side paa Maskinen. Derfor er der sporenstrego;
blevet sat en Liste i Gang blandt Lokforerne
for at hve1Te Proselyter. I denne Li te ud
tales det allernaadigst.", at man ikke har noget
imocl at Lokfyrboderne opnaar alle de Goder,
,om de kan, naar blot det ikke gaar ud over
de Herrer som har skrevet sig paa Listen.
Delte har selvfølgelig \'akt vild Jubel hlanclt
Lok fyrbøderne.

,.

Punkt 2. Forslag til Budget }ur h'redsen i /Y;U.
Budgetforslag ble\· gennemgaael og o\·er·
semit til 2. Behandling.

For tænk, hvis de Herrer havde noget
imod det!!
Tanken alene er forfærdende! Kuriø�t nok tilhører en Dd af Underskri
Yerne det i;id t udnævnte Hold af Lokførerer.
Disse gør alle Tjeneste paa R1rngerma kiner
og benytter som Følge deraf aa godt som
aldrig Vadskerummet.
Hvad kan da Grunden være til, at de
ikke kan tænke dem at have Vadskerum til
fælles med <lem, som de var Kolleger med
for saa kort Tid siden?
Det skyldes rimeligvis et astronomisk Fæ•
nomen!
Den lille ny tjetne som er dukket op
(1 l'anden paa dem) har sandsynligvis bragt,
en saadan Forstyrrelse j deres stakkel primi•
tive Planetsy. tem, at deres SPlvfølelse er !'Vlll•
met op i en saad11n Grad, at den er VP.d at
rni. te al Balance. Jeg maa dog i Sandhedens
Lnterer;se oµly�e, at den første Liste, angaa•
ende dette vigtige Spørgsmanl, forsvandt frn
Lokførerstuen.
De fornuftige Lokførere er jo heldigvis i
Flertal. Den er ml havnet hvor den rettelig
borte hjemme: i en Skarnkasse. Den er dog
straks blevet erstattet af en ny, hvori Li te•
m:t! ndene i kraftige Udtryk protesterer rno<l
<len førstes urPtmæs�ige F jærnelse og oµfor•
drer indtrængend� enhver ærekær Lokfører t.i 1
at Rkri,·e i;ig paa.
J\lria Jet Yære en Lokf,v rbødn tilladt af
ganske Hjærtt", men i al l nderdanighed ·elv·
følgelig, at øn5ke de Herrer Held og L_vkke
med dere smukke Hc træliebwr og god Bed•
nng I det nye Aar.
l,riko111otivf1Jrbøde1·, rN1.

FORSKELLIGT.
ÆNDRING I S TAT SBANER NES ORGANISAT ION,
-.J

\·endelse i Værkstedet samt en ag om Godt•
gøre! e for Forflyttelse henvistes til HO\·rdbe�t.

I. Ht>nhold til den Betænkning som Udval•
get vedrørende , tatsbnnernes Drift og Øko
nomi, i Juni �[an.ned f. A. afgav, indstiilP<le
Flert!lllet hl. a. at indrage Distrikternes Sek
ret:1riat s11111t eu D1·l Sektioner. Jrner for�1dgaae11cle Forhandlinger mellem
Generaldirektoratet og Distrikscheferne er det
nu Hensigten fm l. Februnr at inddrage Di•
:trikterne.· Sekretariat og lade de re::;pek
tive Tje1wster overtage hver for sin Del, de
Arbejcler der hidtil lrnr ,·æret udført af Sek•
reln ri:1 trt., -

•
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. 'a1ntidig hermed inddrage::: nogle :-;ektio
ner bl.• a.: Maskimektionen i I<øl.,enharn,
Aarhus og Struer, derimod 1·r der enduu ikke
trnffen Beslutning om hvorvidt Maskinsektio
nen i Herning he11holdF<vis i Tønder r;bl iud
drages og si1111le i ltsl.Jjerg. -

OR DREKOMMISSIONEN,
under 10. Januar un 9 af

Dtll
General
direktoratet nedsatte Onlrekommi sion har nu
afsluttet sil omfattende ArbP.jde og nd!'enill
en Betæ11k11ing paa 171 ider. i bvilkf'n rede
g-øres fur Kommissionens Arl.Jejdc og, dcu Sy
·tematik der er bleven lagt til Uru11d for de
forskellige Ordresamlinger. Principe! i de nye
Serier, der efterhaanden \'il blive udsendt,
nogle af Serierne er forøvrigt, allerede nu ncl
sendte, at give Personale.t den �ornodne Instruk
tion paa klar og kon i· Maade og ikke l.Je
lemre nogen Tjenestemand med Ordrestof som
de ikke har Brug for.
Vi kan for vort Vedko111mende udtrykke
vor Tilslutning t,il ovennævnte, gode Progr11m
og haaber paa at de for kellige Ordreserier
ogsaa er i Overensstemmelse mrd Program
mel,.
Svarer Ordrekommissionen tii det i Betænk
ningen udtalte er der ingen Tvivl om at de·
\·il blirn modtaget med Tilfredshed af Perso
n:-ilet, der ·tærkt længes efter at komme l.Jurt
fra tiet Kaos og den Fon·irring der indtil nu
har neret herskende i vore OrdreHamlinger.

BILLIGERE F01JEVARER,
En 1-;:reds af Landbrugere og Repræseutan
ter for københavn.·kc Forbrugere har paabe
gyndt et Samarbejde i den Hensigt at kaffe
Hovedi;tadens Befolkning rle vigtigste Levneds
midler til en rimelig Pris.
Ved et i den Anledning afholdt Møde ned
sattes et Udvalg for at søge Sagen løst. Blandt
Udvalgsmedlemmerne findes vor gode Ven
Folketingsmand Andreasen, der er Ideens Fa
der, og som med sæ<lvanlig Energi vil gøre
sit til en heldig Løsning af Problemet.

25 AARS JUBILÆUM,
En blandt Lokomotivmændene i Købe11havn Gb, velkendt 1\Iedarn:at Assiste1it J. J.
X. M. Bry1ijulj�o11, ved Maskinafdelingen kunde
den 2 . Januar fejre 25 Aarsdagen for sin
Ansættelse ved Banerne.
Jubilaren, der er meget afholdt af alle
der kop:imer i Berøring llled ham, har, siden
l{egnskabsføre1· Møller ophørte at have med
l dbetalingen til Lokomotivpersonalet at gøre.
besørget dette Arbejde, i Forbindelse med
Lønudbetalingerne der ved Di. triktsordningen
henførte fra tationen til det kendte Kontur
paa Gb, hvor B. residerer.
Fra det Øjeblik B. overtog dissl' Fonrt
ninger ophørte Klager over Expeditiouer i saa
Henseende, hvilket til Overflod beviste at med
god Vilje gaar alt udmærket.
Jubilaren viser ved alle Lejligheder den
_\·derste Forekommenhed og gør alt for at
undgaa enhver Gnidning.
Vi. takker Jubilaren for den forløbne Tid
med Ønsket om alt godt i den kommende.

JULETR Æ,
Tur dag den 12. Januar afholdt de kuben
havn ·ke Lokomotivfører Afdelinger Juletræ paa
Etablissementet Gimle.
Børnene, ca. 100, samledes Kl. ·5 1/2 og
derefter marcheredes ind i <len festligt smyk
kede Sal, hvor det smukt pyntede Juletræ
ventede.
Paa Fe tudvalgets Vegne bød Lokomoti,·
fører Un chuld \ elkommen og beklagede, at
han maattc berede de mange Voksne der var
mødt, med Lyst til en Svingom, en Skuffelse;
idet der fra Kl. 12 1.id. grundet paa lnAu
enza Epidemien var nedlagt Forbud rnod
Dan,;, clet vnr kun ved særlig Imøc!ekomu1en
hecl fra Politimyndighederne lykkedes Udval
get at opnaa_ Tilladelse til at afholde Juletrro.
men at dette skulde afslut,tes Kl. 10 og at
der var strengt Forbud mod Dan· af Vok ne.
De Voksne maatte saaledes nøjes men at
111ore'i;ig ved Børnenes muntre Sang og Leg.
Børnene beværtedes med Chokolade og Ka
ger, samt fik h\'er en Pose Godter, under
Festen optraadtc Mester
Jakel med sine Duk
•
ker, <ler vakte megen M1interhed.
aar Fe�ten trods Vanskelighederne for
mede sig saa smukt, som den gjorde, skylder
man Festudvulget Tak for det gode Arange
ment.
- Gb, -
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JULE TRÆSFESTEN I AARHUS.
,\.arhu Bys Juletræs Kampagne fik en brat
Afslutning. idet Politimesteren grundet paa
den voksende Influenzaepidemi den 12. Januar
udstedte Forbud mod alle Fester i offentliae
0
Lokaler,
Lokomotivpersonalet i Aarhus naaede dog
lige at fejre deres Juletræsfest forinden, nem•
lig den 11. Januru· cl. A. Tilslutningen var
stor og Festen meget vellykket; alt forløb pro•
grammæssigt• trod det, at det halve Festud
valg var sygt og fraværende, - Under Klok
keringning, som nåar Julen ringes ind. mar·
cheredes ind i Salen om det mægtige Juletræ,
hvorfra de mange Lys straalede. 11l yderligere
at forhøje Stemningen var der paa Scenen op•
stillet en muk Dekoration forestillende en
gammel hyggelig Landsbykirke med Sne paa
og med Lys straalende ud gennem Vinduerne.
- Ef er Klokkeringningen fulgte Julesalmerne
og derefter Godterne og .Julenissen med Nødde
posen og Børnene myldrende om sig. Senere
optraadte en Tryllekunstner for Festdeltagerne
og endelia inden »Dansen traadtes«, havde
man Lejlighed til at overvære en Slags MeHter Jakel Forestilling in miniature. - Der
dansedes til Kl. 1. At resumere: En god Af
ten, for hvis Arrangement Festudvalget maa
takkes, og Lokomotivmestrene for velvilligst
at skaffe alle fri, der ønskede at deltage i
Festen.

T A K SIGEL SE R.
Min hjerteligste Tak for den venlige Del
tagelse ved min Mands, Lokomotivfyrbøder
Vald. Nielsens Begravelse.
Yalborg Nielsen.
Min bedste Tak for udvist Opmærksomhed
ved mit 25 Aars Jubilæum.
L. Hansen, Thisted.

B-estræbelser, har man forsøgt ,andre Veje for
,at udnytte Damplokomotivet paa en mere øko
nomis•k M�de. Det først, e Skridt var Indførslen
af Kompoundmaskinen, som allemele har væi:el
i Virksomhed i mange Aar, det næste Anvendel
se al' overhedet Damp, o, g Opvarmning af Ked
lens Fødevand ved Hjælp af M,a.skinen Spilde
damp.
net næste Skridt va,r at for øge m-ecl Damp
turbinen som i Mellemtiden havd,e udviklet sig
- 1eknisk set - pa,a, en ret Iui<lkommen Maa
de, takket være den stigende Anvendelse som
Drivma kine i søgaaende kibe, og som s•tatio
nær Motor rtil Etektricitetsværker, hvortil dens
høje Omdrejningsrtal gør den sæTlig egnet. Det
natu:rligsrte vi1de være, at la,de Lokomotivlur
binen dreje en Dynamo, s•om s,e nd'le trøm til
Elektromotor-er, der atter drl,ejed-e Hjulene, men
man var i aa Tilfælde in<d-e p,a,a, elektrisk Drift,
hva. ,d man ,endnu ikke s<ynes modent nok til An
vendelse i Praksis, udover vissc· kendte For
søgsanlæg.
Den bekendte Turbinekonstruktør Dr. Zoelly
har nu i Forbindelse med Fabrikerne Escher
Vy s & Ci1e, Schweitz Lokomotiv u. Maschine.n
fabTik og Schw,eitz Bundesbahn ombyigg.it e, t af
d,et sidste elsk,abs LokomotiveT med o, verhedet
Damp til Turbinedrift.,
Herigennem ,skulde ma.rn opæa,a, en betydelig
Kulbespa:rels-e og omend diss-e Lokomotiver
næppe vil, faa rtor Betydning fol' Schwertz'
Jem banenet, hvor Banernes Elektrificering delvis
er gennemført, kan derfor åndre Lande, hvor
der ikke er Adg,ang til Vandkraft, ,a,a,bnes fore
Muligheder for dem.
Efter Jorsk Verks-teds- og ' tøperitid-en<le
kal vi gengiv-e nogle Enk-eHheder i Kons-truk
•
,lionen. Virk oinehed,en i et Turbine· lokomotiv
ud vikleT sig paa følgende Maade: Kedlen frem
bringer Damp med 15 Atmosfærers Tryk, som
overhed·es 1til 350 GrnideT og føres til en Damp
turbine, med eks Trin, som er ,anbrogt fol'an
Røgkammeret prua 'tværs af Maskinak&len.
En af Hovoo.vanskelighec1'erne ved Anv•eD!dl'1sen af Turbiner med Kondensation i Lolwmo
livdr: ift, ligger nu i Afkølmgen af Kølevandet.
I den her omtalte Konstruktion er Overfta
konclensatoren anbragt under Lokomotivet
Bundrnmme. Ve:d en Kørehasbghed paa 60 km
i Timen gør Turbineakslen 6000 Omdrej oinger
pr. Minut, og udvikl�r 1000 H. K. Drrjning,·
momentet ,overføres g,ennem •en dobbelrt Tand
hjulsudveksrling pa,a en meLLemligge- nde, fritlø
bende Ak el og foa denne paa almindelig Maa
d,e gennem Krumtappe og F.orbincLelse.sSltæ;nger
til Drivakslen.
Turbinens Spild,eclamp føres til Overf.lade
kondensa:t01,en, hvor dien afgiver sin V,a,rme til
del gennem Rørene strømmende Køleva:nd, me-

.

TURBINELOKOMOTIVER,
De id ,tø Aars tilbag,ende Kulnød har i flere
LancLe bidrag-et hl aJt fr,emme Indførslen af
ol-ektri k Jernbanedrift, men jævnsides rcli se
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den Fortætning vandet gennem en almindelig
Forvarmer med indvendige Ror pumpos paa
Kedlen med en Temperatur paa 120 Grader.
Genafkølingen af Cirkulation vand�l fore
gaar i Tenderen, hvor del ri lor ned om R gn
og afgiver sin Varme til Luften, meden deL
YCcl Fordampningen op taaede VandLab erslal• ·tes fra Tenderens V,andbehold 1·.
De før te Prøvekørsler med delle 'T'urbine
lokomotiv, har i Belraglning af, at man her
staar overfor noget ganske nyt, givet lilfred !il
lende ResuHalt>r, og for Tiden befinder Ma ki
nen sig ved Escher Wy. & Cie. Værk leder,
hvo1· der . kal forebages en Hække F,orbedrin
ger med den.
Dampturbine-Lokomotivet er et Tegn paa
Frem. kridl indenfor den chweilzi ke Maskin
industri, som aaledes ogs.aa heTved har lagt en
l:anebrydende Virksomhed for Dagc, n, og for
skellige Autoriteter paa Lokomotivfubrikatio11ens Omraade har vis,t disse Forsøg m gem In
tere · e og lover ig en D l ,af denne nye Loko
motivtype.

T. f. l\L

DIESELMOTORENS NYESTE ANVENDELSE.
Die elmotoren har ;nu og aa faaet Anven
delse ved Flyvema ki ner; det or i Tyskland, at
Prof. Junkers modificerede Die elmotor er an
bragt i et Monoplan. Fordelen ved denne (a
skintype, skulde være den lille Vægt pr. H. K.,
forøge{ Driftssikkerhed, løne Brændsel økono
mi, Enkelthed i Kon lruktion, Br,and ikkerhed
og fuldkommen Afballancering.
Man hu ker her fra dette Blad Junkerkon
stru,ktionen med sine to Tandem-C.dinclre
med fælle tempelstang paa lo samarMjdende
'templer, Arbejde i Totakt og Hummet mellem
de to templer som Forbrænding.srum;· og del
ek ploderende Brænd to{ her, vil ialt.saa kyde
to Stempler fra hinanrden, sa,aledes at MoLoren
bliver en ,dobbe1l virkende Ma kine,
, aar under Arbejd laget templet i de11 ene
Cylinder bevæge, L· sig ude(t r, Yil templet i <len
anden bevæge ig indeftei: i amlryk laget.
Skylleluften træder ind gennem en Række Porte
ved Cylin:dren ene, ydersrle Ende og udskyller
Forbrænding produkterne gennem lignende
Porte ved den and,en Cylinders Ender eller For
brændingsrummet mellem begge Cyhndre.
r
.cejd templerne a,abne og lukke sclY for Porl
aabningerne, alede at man fuld lændig und
gaar del indviklede ystem med Hjælpeak ler,
Kamme, Knaster m. m., lige -0m man heller

ikke, hvad der er ærlig bemærke! esværdigt,
finder Cylinderdæksler lier Pakdaa er.
J-1 oloren arbejd,er efter Dieselprincippet ..
(de{ er alt aa delle, som er blevet m-0dificeret,
da den skulde anv nde om Flyvemotor). Kom
pre ionen er høj, 6 . . 700 Ibs. pr. q/inch. og
Brænd 1.offet tændes i den glød,ende Luft, og
Trykket virk r kon tant i }[odsæh1ing til Ek plo::rionsmoloren.
Dette, i Forbindelse med Dieselmotoren fuld
st;;endige Mangel paia Karburator, Tændeindret
ning m. m. amt den· sfore Økonomi, er sik
kert Grunden Lil, t den har faaet Anvendelse
om Flyvemotor, hvad der i lang Tid ansaas
som umul'igl p,rua Grund af dens tore Vægt, der
nødvendiggjorde af del høje Kompressionstryk,
lige om de frem- og tilbag�gaaende Dele maatte
være særlig 'lærke.
P.rofes or Junker har imidlel'tid modificeret
Typen, d. v. . han har reduceret Kompressio
nen til 2.lO lbs pr. q/inch og anvendt Gnist
ænding for Ladningen, hvo1·ved man vel kun
uegentlig kan tale om Die elprincipei, lige om
-0g aa templerne indbyrdes Ar• bej<le er for
andrei noget.
Den første K011 truktion er en sekscylind1�t
olakl venlillø Motor, med to templer i hver raf
Cylindrene. Konstruktionen fremgaar ,af ved
føjede· nitfolografi, og ligelede at der findes
to ærskilte Krumtapaksler, en for hver seks
Cylindre, -0m er indbydde forbundet med hin
anden gennem Tandhjul ved den ene ide af
Kn1mtappen. Del ene tempel afdækker Indtrømningsportene, 11aar del næ1,mer . ig Enden
af laget, medens del andct afdækker Udsb.'øm
ning ·portene om er 1de tørste og blotte.s først.
Kred løbet bliver da, i Mod ætning itil den
før 't beshe\'l1e Kon truktion, under en hel Om
drejning: Forud æltes rernplerne i Top tilling
ved lutningen af Kompre sionsslagel, ('lr en
nøje afp,a el Brænd lofmængcle, 11etop ind
:prøjlet i Hummet m !lem d'om gennem den
hi<dsprøjnin,g Lnd, der es i nittet. B-rændstoffot
blande· med den derværende &amment>rykkedc,
og den<'d stærkt ophedede rene Luf.t, i d l Øje
blik den clekh·i ke Gni l !,"Ender Blandingen.
templerne bevæger ig nu samtidig bort
fra hinanden indtil , d lrornnings portene blatle
af døt. ven tre tempel og en De-I af den ud
brændte Ga und lipper til det store ringforme
de Kammer som omgiver disse Porte.
aar
templerne derefter bevæger sig endnu et lille
tykke, blotte og aa Ind trømningsporitene til
hjre af det andei I mpel og n Ladning ren
Skylleluft suser ind oa fejer den udbrændte
Go - Forbrænding produkterne - foren ig,
og driv Cr den ud gennem de endnu aabne d
&trømningsporte.
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I del Øjeblik Ind trømningsportene dækkes
ved Stemplets Tilbageslag, er ,alle Forbræn
ding produMorne uddrevet af Cylindrene og ik
ke andet end frisk Luft ti-Ib.age, og Stemplernes
fortsatte indad,gaaende Bevægelse, ammentryk
ker dereHer Luften, og naar Stemplerne er lige
YOO dere øver l-e Dødpunktstilling, indsprøjte
nyt Brændstof, Strømmen sluttes, L,adningen
tændes og Kredsløbet begynder forfra.
Den ·rene Luft trømmer som let k,ompri
meret Trykluft til Udstrømningsportene; Tryk
ket t.ilvejebringes af en lille Blæser i Motorens
ene Entde.
Motorvægten pr. Hestekraft er v•ed denne
l\'[,a kine nedbragt til 1,5 Ibs. Grunden hertil
ma,a øges i, at der e, r dobbel,l saa mange
KrnH l,ag, om i en .almindelig Motor. Dens
Drift ikkerbed forøge , fordi den er betydelig
enklere i Bygningsmaade end tden sædvanlig
a.nv,end1e Firlakt-Molor, da den er v-entiUøs,
omend denne sidste Eg-enskab i nogen Grad
ophæves pa,a Grund af den dobbelte Krumtap
aksel og Apparaterne til Indsprøjtning af
Brændstof. Mei den er udmærket afbalancer-el,
fordi de frem- og tilbagegaaende Del-es modgaia
ende Bevæge] e i hver Cylinder ,absolut hæver
hinanden.
Man opnaar bedre Brændselsøkonomi, paa
Grund af det højere Tryk, Modtryk under Ud
·tødet bortf.alder, og den er mere brandsikker
end en Benzinmotor, d, a Luften og Brændstoffets
Blanding kun finder Sted indenfor elve Cylin
dervæggene.

N.

SNESMELTEMASKINE
En finsk Ingeniør, har kor�true1�t •en Ma
·kine til maltning af ne, der ikke a
, lene har
f,aaet Anvendelse i hans eget Land, men ogsaa
i det øvrige Skandinavien og RusLands Storby
er. Dei bestaar af e'Il J ernovn omgivet ,af en
Vandtrøje, en Tragt nmdt om Ovnens øverste
Del til Op,tagelse af Sneen, et ·til SmeLtning af
neen anbragt Rør y Lem, og en elektrisk J3læ
·er, som trykker Varmeluft igennem n�. Kø
levand-et strømmer gennem V,andtrøjen, og naar
gennem Tude ud i Sneen.
ammen med neen meller den ogsaa Isen.
medens Snavs, Grus og -and udskilles fra Van
del udenfor Ovnen, for at man kan undgaa Tiltopning af Rørene og Afgangsiaabningerne.
Ma kinen kan i en Time bringe 26 Kuhikfod Sne
eller endog mere til at smelte, og ia:rbejder med
hlligt Brændstof, de tar. veligste Sorter Kul,
Raaolie, Petroleum o. I. Den mindste Type be-

tje<nes af 4 Mand, om henter Sne og Brænd
sel; den bruger 100 Kilogram Koks i Timen.
men bringer i samme Tidsrum c. 32 Kubik
fod Sne til, Smeltning.
Den anvendes i Finland ved den offentlige
Gaedejning, i off,·ntligL' llygni11g,·r m. fl .. ug
1:enylle daglig. Den skal efter Opgivelse for
mi ndr:k<' B,·ko�I 11 ing,·11 red eort f,iNnelsen ,tf •
neen med 60 Pro, oent.
T. f. M.

.

NY LIGEVÆGTSGUOER

En vensk Maskinmester har konstrueret
en Ligevægtsglider, hvis Princip er, at Damp
trykket paa Glid-erryggen modvirkes af et høj
ere Tryk paa den Side af Glideren, der ven
der mod Spej.Jet.
Ska.l f. Eks. n M. T. eller en L. T.--Olider
afbal,anoeres, hugge der malle Kanaler i Gli
der'pejlet langs Broen Midte, som mu,nd,er ud
i lignernde Kanaler paa Spejlet ider.
Disse æ�tes aa,l gennem el 3/s" Rør, i For
binde! e enten me< Kraftd,amp eller -Damp fra
H. T.-Gliderkiasse.
F,or at overbevise sig om Afbalainoeringens
ytlevir, k,ning, behøver man blot et Øjeblik al
spærre ,af for Tilgan,gsrøret: man vil d a straks
kunne mærke, at Glid-ei,en arbejder med sin
gamle Frilrtion.
Ved overhedet Damp er denne Afba,lance
ri'llg sær,lig værdifuld; dens vigtigste Fordel lig
ger i dens store Nyttevirkning samt dens En
kelthed, idet der ikke anven:des noget som hel t
Tætning middel eller lignende• .
Ved H. T.-Glider kan denne Metode selvsagt
ikke an rendes.
T. f. M.

KADMIUM TIL FREMSTILLING AF
GALVANISERET JERN,
Al n1:111 i Stedet for at forzinke - galva•
nisen-:: --- Jærn, kunde forsyne det med et
Overtræk af l\1et11llet Kadmium, v11r, paa
Grunr! af hf'gge Metaller kemiske Slægtskab,
at vente, men hidtil har den praktiske An
vendelse af denne Art •Galvanisering« forbudt
�ig selv. paa Grunc! af rlen høje Pris, der i
Øjeblikket nuterei:: for J(adn1it1111,
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])et fremgaar imi<llertid af de senere For
søg, :it Omkostningerne er blevet væ entlig
forringet, og at der til Overtræk paa �n Me
ter Jærnblik kun medgaa1· 35 gr. Kadmium.
Et aadan Overtræk er meget hol<lbart
og springer ikke: af, selv 0111 Pla<len bøjes,
og det er ligeaaa modstandsdygtigt mod fug
tig Luft, , 'yrer og altvancl, som Zink.
T, f. M.

dir�kte i Cylindren af Hræ11Llselspumpen, Mu
toren gang rettes ved Hjælp nf en svag Tryk
luft, om opsamle i en Beholder, ,1f Moto
ren ·eh·, naar lenne er· igang. Beholderen i>r
stor nok til, at l\lotoren k:111 gangsæltef: flere
Gange med en Orladning.
Op til 200 H. K. kon ·trueres Maskinen
uden Kompres ora11læg, og den har tre Ha
:4igheder.
B;nd videre er den for ynet med
Rem kiYe, ·aaledeF< at den kan anvendes soru
stationær Drivmaskine.
T. r. M.

ELEKTRICITETENS INDVIRKNING PAA
BETON OG MURVÆRK
Paa Grnndlag af en Række l<'orsøg i Bu
reau of Standards i Washington er det bleven
�odtgjort, at fugtig og varm Jernbeton bliver
ødelagt under Paavirkning af elektrisk Strøm,
idet Ce111ente11 sprænge ved den po itive Pol
µaa Grund af Rustdannelse, medens den bliver
liiøl� ug mør Yed den negafo·e Pol. Denne
r':u-e indtræffer dog før t, naar , µrending·
f:1l<lc•t gennem ('emente11 -overRti�er ca. 20 Volt
pr. Clll.
�lur:iten Yil ligelede, blive ødelagt gr11neu1
liengere Tid,s Panvirlrning af Jævnstrøm.
'.I.'. f. M.

SPERRY' S GYROSKOP
er forny! ig opstillet i en amerikansk ..\ tlanter
liav cfamper »Huro11< til Hindring :.if Skibet
Rulning bevægelser, og hver af de anvendte
Gyroskop vinghjul vejede 100,000 lbE.
Ifølge « Egineering< skal den samme Ko11,;trnkti0n nu anvende· i ·amme Øjemed paa
en Nybygning til den engelske Flaade, og
Resultati>t af drtte Forsøg afrentes med :;tor
lntere;:se
i alle maritime Kredse.
'
T. t. M.

DIESELLOKOMOTIVER
Fabri ken Be1i'z & Co. i l\la.nnhei111 har
fremstillet en Type Die ellokon1utiYer ttl mal
sporede Banelegemer som i U<lseendf' ligner
de af samme Fabrik tidligere byggede Benzin
lokomoti ,·er.
Dier:;elmaskinen aruejder uden Kompres
sor, ug maa vel derfor snarere heuregne til
Balv-Diesel Typen, idet Brændstoffet leveres

STATSBANEPERSONALETS
BIBLIOTEKER.
JvlJ.

Sjæl!.
Falst.

11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
L1308
11309
11310
11311
L1312
11313
11314

J,')·n

9789
9792
9794
97 6
9797
9796
97 0
9756
9 04
9 07

Fleuron, vend. Egerup.
Gravlund, T. Kong Tjod.
Korch, M. Uhrene i Rørby.·
Bergstrøm, V. En ha-ard N egl.
Mikkelsen, E. John Dale.
Magnu en, Julius. Guds Dag.
Lange, Sven. Eros' Ansigter.
Kamban, G. De arabiske Telte.
S., D. J. Roman.
Wyllarde. aar Kærlighed vaagner.
9805 Thanning, E. Tirnevejen.
9806 Thyregod, 0. Smilet.
9802 Baadsgaard, A. Stedfortræderen.
Bech, Johs. Kors og Hammer.

RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN,
l ,okomoti1,J'ørerafcleli 11ye1 ·.

, kanderborg: Kassereren,: avn og .\dref'FC
rettes til A. Brorson Jen ·rn, , 'oly,tkn1rleret.
Formandens Navn og A<lre:,;rn rette,: tii:
0. H. Cliristc1u-en, »Bella Vi,.:ta«, Norregade.
Hepræ:,;entantens avn og .-\drc;:,.:c rl'ttes
til: H. Peder en. :3øl,vsth:1rtrret.
/,o/wmoti 1:fi1rbodernjiltli 11yer.

Skanderborg: Ka sererens Navn ng Adre:; e
rette1, til J. C'hr. Ni .sen, )Bella Vieta<, Nørregade.

---------:----------

.;o

'DANSKfuoMOTlVftDENDE

TIL MEDLEMSLISTEN.
Oue1ji)l'l Ji'li D. . og Al. F. til D. /,. V.
Fra 1. Januar 19:22:
Lokoniotivfyrb . .-\�pira11l('rne 11. ;1[. .Jor
ge11;,en i Xyliorg. P. A. M. Jacob en, K. \".
l\I. Jen en i Slagel ·e. H. B. , ·. Becknrnnn,
A. H. P. Madsen i Hel ingor. A. S. A. I',.
ters 11, J. A. S. Lar,-,en og \'. Jensen i Ro •
kilde.
Lokfrb.-Asp. N. A. Nielsen i Kube11harn,
l\f. B. Peder n i Kalundborg, i\. P. K Niel
;;en og S. P. I'. llvam i Langaa, 0. Nielrnn,
l'hr. Lyng. 0. J. Jems on, h'.. 0. Peter en, A.
J. Jen en, Th. i\ fortenseu, ;1I. Ejlt'rt�en og
.). nl. gngednI i Struer.

.Va1t11eæ11clri11g.
Lokolllotivfører K. T. Peden1en, Ro ·kilde,
har under 10-1-1922 faael Tillndel�e til nl
hedde Knud Tang-Peder en.
Af ked.
Lokonwtivfører J . .p. Dilhmer, Kbhavns.
God bgd., paa Grund af Alder og Svngeligh (1d
L
111 1• d P•n
ion fra 2. Februar 1922 ( ifin.
Afsked).

Nærværende Nummer er afieveret

1

AALBORG" BRØNDUM • HOBRO paa Avispostko,itor�t cle11 2. Februar.
AKVAVITTER

Marie V.Petersens
Eftfl.
Sørensen.

Gl. Kongevej 150. Telef. Vest. 5056 y.
Børnekonfektion og
Raby-Urlstyr.

Elis Mogensens Eftf.
Tlf. Kora 2267 1. - Nørrebrogade 51. - Rlabl. 1895.

Specialitet: Briller og Pincenez.
Briller efter· Recept
ekRpederes hurtigt og- billigt.

I VesterbrosSkotøjshus I
15. Absalonsgade 15.
bø{ være D�• es
'
Levera11dør 1
Fo•-rPtninven grundlR!!'t 1879.

F O D 'l' Ø J

I

�tøt uote Unuøncører.

H. J. H ANSEJN
Skræd PrmeotPr

38, Sønder Boulevard 38.

Anbefaler Bi_q til d' Hrr. Jernbanemænd

Telefon Vester 1574 y.
LPvnand11r til \'RrPlottM'iPt.

Herrern es Magasin
Istedgarle 64. TPlf. Veet-,r- 21!0 x.
Største Udval!!' i H11tt1•, Hut-r og
1'1 a.nch••t11I, jort�r.
6 pCt. til Jern hn11Pfunktionærer.
Største Udvalg paa Vesterhro i alle
�lRg-s Str11nhnttc.

AI� LOUIS LILLIEOUIST

GARVERI & LÆDERUDSALG
NØRRFBROGADE l87 .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• KØRffi'.ll'HA.
V� L. TffiLF. TA. �A 444
j
ing
o
retn
.
K
Kl
t.
n,
nse
Hjalmar Ha
)!�!����
Schabraham
!
Istedgade 32.
pecialitet: Java Mocca Kaffe.
! W.
forb. mangeaarig Tilskærer hos
LP:VF:RANnØR TIL 8YGF:l(,A,, F.N

i
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A. Muncks aarlige Udsalg i Damekonfektion

I denne Mr.aned reali erer jeg hele mit Varelager til under halv
Gør Ikke Deres Indkøb før De bar set mine Vinduer, hvor De vil
finde fikse Kjoler, Frakker og Pelsvarer til vanvittige billlge Priser.
Istedgade 87 og Valb y Afd. Langgade 56.

Pris.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.
Ærb. R. vendsen.

C. P. Lauritzen & Co.

1. Klasses Herre- og Dameskræderi

Telefon Vester 1165 v. ·
VF.ST t1 It HH OG A Ht1 1 04.

HERREKLÆDER PAA AFBETALING

Smukt Udvalg i færdige Habitter og
Overfrakker.
Maalart,ejde u<lføres smukt og billigt.
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning.

Herreskræderlet Valdemarsgade 411.
Telefon Vester 1692 x
-=
====- ==--------==------,,,====================:--e::-=-=---

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.
Redaktion: Veslerbrog-ade 98 a 2, Kjøbeahavn B.

Annoruw-Expedition:

Abonuement�pris: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandi1:avien.

Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Kontortid Kl. 10-4.

'l'lf. Vester 2895 v. elllr \'ester 81 la.
Udgaar 2 Gange maanedlig.

Frederiksberi;t Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

Salg direkte fra lager,
Glnl!I, Porc.-læn o� Køkkenucll!iltyr.

FJELLANDER & LARSE N
'l'elf. \'est. 3 5 .

Kontor og PrøvE-la11er

Vesterbrogade 36, Bagbygningen.

Statsb·111Pfu11kti"nær<'r 10 pCt. R>\hAt.

Telf. Vest. 385 .

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte ltidk-,b

tobak:
Husmødrekob billigt i

S mør la g e r e t
Co hjørn!iiit•nsi:adt' 20, o.

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
altld bllllgst fra Lager.
Aahf"n fra 9-4.

Udsalg
Hatte
Kjoler.
Bluser

......

. 3,85
. 16,85
. 6,15

Stort Udvalg i Konfirmations-Gav er

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189
- Falkoneralle 54
-

Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække
Node mapper - Alt i Rejse- og Skolea1:tikler.
Billige Priser. Ingen Konk urrence.

------------------Vilh Nygaards
____________________
. •

1 KL Bageri og Konditori
Istedgade 64 - Tlf.13286.

,

Cate "Frern", Hillerød�·ade 24, 'l'elt. 'raga lli7
I. Kl. Smø, rebrød. - å la carte hele Dagen.
\'yt B Ila, d. - Anbefales cl' H, r. Funk lio11ærer.
M. A. PETERSEN (m�11geaa.rig Tjt'11f'r i Kædekælderen).

m

ru

2.Sc:::..52.52.52.52..S2.S2.S 2.S2..S2.S2..S2..S

Selskabslokalerne, Frederik sberg Alle

li,

modtager Bestillinger paa Bryllupper - Ko11firmationer - Baller.
m
20-100 Couvert • - 1. Kl. Kokken.
�
Ærbødigst J. M. HEDE'l'OFT.
f1J
1ij
. .52.525"2S'r:=!5"2.52S"?!=i'2.5"2.52:52.5'2..5'2.
111

fli

Strikker i et

,, Bøg e

ved Aage Jensen ======== Dybbølsgade 41

1
'

Alt i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri
SKOTØJSMAGASINET

,,'V A L D E M A R "

Vesterbrogade 85 :: (Grund!. 1878)

Sidste Nyheder af al

lags Fodtøj.

Leverandør til Forbrugsforeningen.
R 71a ationer tid/øres.

H.C. Hansen,
62, V esterbrogade 62.

Trikotage� og Garnforretning.

Statsba1wfunktionærer 6 pCt. Rs ba�

A. Petersen, Veslerbrogade 75.

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

I. K.Is Møbler til Værkstedspriser. Reparationer udføres.

80fUS Andersen

1. Kl. s Hage ri & Konditori. Hillerødgade 26
Tlf. Taga 547 V.

Stort Udvalg.
U11derbeklædning - trømper - Svkker

Skotøjsreparatlons Værkstedet
Borups Alle 24

anbetaler sig med 1 Klasses Arbejde tU neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. !!,._75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker .tU. 1 76, Dame SaaJer og Hæle Kr. 6 75
Dnme Saåier Kr. 5,50, Dame Flækker Kr. 1,25,
For eamvlttlghedsfuld Forarbejdning
garanteres.

C. PETERSEN,

Skomager.

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

CHR. NIELSEN t,t::·,:a�.: ster 200 Enohaveplads 1 oo 2 / s�

HATTE
S,KJOR'l'ER

SLIPS

MAGASIN OSBORNE
Jagtvej 57 - 'l'elt. Ta,:11 1809 x.
(ved Folkets Hus).

Egen Import
derforbilliget

(

·A/s

Det danske Mælkekompagni, København.

MORTEN PEDERSEN,

Tlf. 89. Viktualiehandler. Tlf
VALBY LANGGADE 36.

9.

®tøt \Jure ilnnoncører.

I

p RØ V

Z Pphyr & G~mmi
Kravelø7

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler.
VIGGO NI E L ~ ENS BOUHANDE L

TEl,EFO:-; !13~7.

TELEt'ON 93 ~i :'

lSTIW 1i .ADE 64.

F. Kliihs Ligkistemagasiner,
Tdefon 6 54

t·hifl'1rnt'tihls~a1ltt å8.

l{oligh e1hvrj 17.

Alt VPdr11rPnd11 Begrav,-JM?r hPS~l'l('eM.

Transport med Hest eller Autorustvoun efter Ønske.

Telefon i\964

Istedgade~.134.
VAREHUS
,,S C HULT Z'', Telefon
u :372.
==========
==========
.-\1,T I MANUFAKTUR TIL IHLLlG STE PJUS~~R
!:lPl~CIALl TET : )lask intøj, Skjol'ter·, U11derbeklwd11ing, 1Jre11gt11j, I iontd, Fu1klæd,r, Sugt0d1tyr.
G.-vin11h1 ed l1•r mocita2"f"!l.
~tøt11b11n1•funktion"r_.r 5 pCt. Hnbat

Mejeri~ og Smør~Forretntngen

Central"

"
Helgolandsgade
19.

'1'11. Vest. ::s110

Kvarterets bedste og billigste Udsalg
af mør, Æg og Margarine.

A/S Kjøbenbavns Mælkeforsyning

Taldon 310- 954.
a nbe fale r fra sine detail v"g11e: pasteu
riseret ~ø<l ~læ' k, K æ rn emæl k, Fløde
Eksportfløde, nykærn et !:lmør amt den
nf Læin·rn e a nb efalP-<le Tuherkelfri
Rørnem ælk paa Flaske r.

lstedgades Legetøjs hus
(A . i\!.Thun ,- by)

6 6, I " te d

a d e 6 6
Specinlitet: D1.1kk ~r og Dukke epnrat.
S tort Udvnlg i Legetøj - Billig"e Pris•·r

Vesterbro s

F. 0. Carls~ons Eftfl.

htf"dgad" 11 S.

Urmager.
Amagertorv 31,

Oste bod

Carl Jonsen.

Stort Lager.
BIiiigste Pris.
Telef. Vester 767.

København K.

EtRbfosementet

'l'elef. _

,,Ny Ravnsborg"

Grundlagt 1877.
Telefon Byen 7754.

Vst. 43

Stort Udvalg I Ure & Kæder

VesterfælledveJ 80- 82. København ·
anbefales ærede Fagforeninger til
Møder og Baller

Ærb. I. C. Chri~toffrrsf'n.

VESTERBROS FRUGTLAGER
ENG HA VE PLADS li,

Frugt og G, ø11ts11ge r.
Tørr ede Frug ter samt Oonserv es .
Billigste Pri ser.

Johannes Nielsen

Sd. Booll'vard 59

fø rer altid d ~t bedsle i

Trikotage og
Manufaktur

Autoriseret Leverandør
t il Varelotteriet.
·r ~lefon Vester 1175 V.

TØNDER

M. C. Sørensen -ved A. SØRENSEN, Tønder, Telef.281
STORT UDVALG I FEST" OG JUBILÆUMSGAVER
Brill er og Pincenez til passes ef ter Lægerecep t
:: R Pp,i.rationn udføres nøj11gtigt og hurtigt ::
EGNENS STØ RSTE SPECIALFORRETNING

Nic. Jensens
lsle Kl. Herreskræderi

E

bedes erindret.

Stort lager af engelske Stoffer,

N. ANDREASEN

am • Værktaj
kkenudstyr
Glas og Porcelæn

Vestergade 31 - Tønder
(C. Fri derichs Eftf)

Elektriake Gladelamper
Belysningslegemer
Lege• og Barnevogne

]nu PhHVel':
Ehm Chrlatensen

LORENZ DETHLEFSENS
KOLONIAL• OG
DELIKATESSEFORRETNING

Vin -

Cigarer -

'pintuusa

'l'ob11kker

Ekstrafin K11ffe

Torvet 3

=

Telef. 51

