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KO N JUNK T.U R TILL ÆG ET. 

om bekendt fandt den sidste Forhand
ling med tatsmini teren og Or:ganisa
tionerne 'ted d. . Februar og til Trods 
for, at Organisationerne Ordførere 
overfor tatsmini teren tilkendegav en 
god Vilje til Forhandling for at naa en 
Ordning med en for Tjenestemændene 
mere rimelig ed ættelse af Konjunk
turtillæget fandt tatsmini tereu ingen 
Anledning hertil; thi uden at øge en 
Ordning med Organi ationerne forelagde 
Statsministeren Torsdag d. 17. Februar 

· Forslag øm en Ned ættel e af Konjunk
turtillæget med 1/s Del.

Onsdagen den 22. Februar kom For
slaget til 1. Behandling i Folketinget. -

om Dag pres en alt har meddelt
stillede de to Regeringpartiers rdfø
rer, Ven tre og Højres, sio- imod Ind
rømmelser overfor Tjenestemændene,
hvori od ocialdemokraternes og de Ra
dikales Ordførere meget beklagede at

tatsministeren ikke havde søgt at naa
en Ordning med Tjene temændene Or
ganisationer. -

Paa Foranledning af Oppo ition par
tierne henvistets Forslaget til Behand
ling i Lønningsudvalo-et hvor Tjeneste
mandsrepræsentanterne d. 3. Mart havde
Lejlighed til en Forhandling med Ud
valgets Medlemmer. -

Forinden havde Fælle repræ entatio
nen tilstillet Lønningsudvalgets Medlem
mer følgende krivel e: 

Statens Tjenstemænd, som under Krigen og de 
nærmest efter dennes Afslutning følgende Aar var 
den Del af Befolkningen, som - hvad der tra' alle 
Sider erkendes - led mest under de ganske ab
normt hurtigt efter hinanden følgende Prisstignin
ger, staar nu overfor et Forslag fra Regeringens 
Side om en betydelig Reduktion af den Del af de
res Lønning, som benævnes Konjunkturtillægget; 
man skal i den Anledning tillade sig overfor det 
højtærede Udvalg at fremsætte følgende: 

Paa Grundlag af de af Det statistiske Departe
ment meddelte� Oplysninger angaaende Prisstig
ningerne i den I 9 I 4 har man beregnet, hvilke Løn
forhøjel er en °ift Tjenestemand med 2000 Kr. 
aarlig Løn skulde have haft for at bevare den 
Købeevne, nævnte Lønning havde i 1907, og det 
viser sig da, at nævnte Forhøjelser skulde have 
været: 

I Aaret 1915 .............................. 566 Kr. 
I Aaret 1916 .............................. 958 -

/ I Aaret 1917 ........................... 1334 -

lait for denne Del af Krigsperioden 2858 Kr. 
Medens der i nævnte Periode �r ydet i Dyr-

tid tillæg: 
1915 fra 0 - l!'i0 Kr. 
1916 0 - 300 -
1917 " 0 - .'i20 -

lait fra 0 - 970 Kr. 
At Tjenstemændene, hvis Lpnninger indtil Slut

ningen af I 919 stadig, trods yderligere Dyrtids
foranstaltninger paa Lønningsormaadet, ikke brag
tes op til en Købeevne, der svarede til den ved 
Lønningsloven af 1908 fastsatte, navnlig i Per�
oden 1914-1919 blev sat meget tilbage, turde 
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være indlysende. Navnlig for Hjemmenes Vedkom
mende har nævnte Periode været af en frygtelig 
Virkning, idet disse dels ikke kunde foretage de 
fornØdne Nyanskaffelser og dels for overhovedet 
at slaa sig igennem maatte gøre Gæld. 

Da Lønningsloven af 1919 for det store Flertal 
af Tjeneste.mændenes Vedkommende ikke bragte 
dem paa • et saadant LØnningsniveu, at de straks 
kunde paabegynde Oprettelsen af den i Krigs
aarene lidte Økonomiske Skade, hvilket Tidspunkt 
fØrst indtraadte, da Konjunkturerne for ca. 1 Aar 
siden begyndte at falde, vil det forstaas, at der i 
denne korte Periode ikke har været Betingelser 
for at afvikle den paadragne Gæld, og med t::n 
Lønreduktion som den foreslaaede, vil Muligheden 
for Afvikling af nævnte Gæld være udelukket. 

Den I. April vil Tjenestemændenes Indtægter 
som Følge af Pristallets Ændring være gaaet ned 
med 540 Kr. pr. Aar, og skal de yderligere miste 
en Trediedel af Konjunkturtillæget, hvilket for de 
lavestlønnede vil udgøre 270 Kr., vil Lønreduk
tionen siden Oktober Maaned andrage imellem 8 
og 900 Kr. aarlig, eller ca. 20 pCt. Naar hertil 
saa kommer, at de saakaldte særlige Ydelser: Køre
penge, Natpenge, Dag- og Timepenge, Overar
bejdspenge m. m. er gaaet meget betydeligt ned 
som FØige af Sparekommissionens. Forslag, en 
Omstændighed, der har paaført de enkelte Tjene
stemænd ikke ubetydelige lndta:gtsreduktioner, vil 
man forstaa, at Tjenestemændene fØler sig haardt 
og uretfærdig behandlet ved det foreliggende For
slag. 

Den Omstændighed, at de to Udgiftsposter: 
,,Skatter" og "Andre Udgifter", som indgaar i Be
regningen af det almindelige Pristal, i k k e  med
regnes ved Beregningen af Grundlaget for Tjene
stemændenes Dyrtidstillæg virker i hØj Grad i disse 
Disfavør. Det skal til Belysning heraf anføres, at 
Dyrtidstillæget i Juni 1919, da Pristallet var 211, 
blev fastsat til 702 Kr., medens det nu, hvor Pris
tallet er 212, kun andrager 594 Kr. 

Da Hensigten med Konjunkturtillæget bl. a. 
har været i nogen Grad at kunne holde Tjeneste
mandslønningerne paa Højde med det almindelige 
Lønnnigsniveau i det frie Erhverv, har man paa 
Grundlag af Det statistiske Departements Oplys
ninger om Arbejderlønningerne pr. September 1921 
foretaget en Sammenligning, der giver fØlgende 
Resultat: 

({egnes med samtlige i Statistikken medtagne 
faglærte og ikke-faglærte mandlige Arbejdere i 
København og Provinserne, har disse en gennem-· 
snitlig ugentlig Lønning paa 88 Kr. 80 Øre, me
dens en Tjenestemand af de lavere Klasser (Por
tør, Postbud, Telegrafbud, Toldbetjent m. fl.) -
16. Lønningsklasse• - for Tiden har en gennem
snitlig ugentlig LØn af 77 Kr. 13 Øre, der frem
kommer saaledes:

Grundløn . ..... .................. . 
Gennemsnitlig Alderstillæg .. . 
Konjunkturtillæg . .............. . 
Dyrtidstillæg .................... . 
Gennemsnitlig Stedtillæg 

(Kbhvn. og Provinserne) .. , 

1800 Kr. 
225 -
810 -
810 _· 

366 -

4011 Kr. 

: 52 = 17 Kr. 13 Øre. 

. ,,. .. ; 

Med Nedgangen i Dyrtidstillæget og den f;re-' ' . � 
slaaede Reduktion i Konjunkturtillæget vil denne ,. ··· "., ,_. 
Løn fra I. April d. A. synke til 67 Kr. 78 Ø.re. ·: �,...�• 
Tager man nu den Nedgang i Lønninger, dei- ",il-< � ø·•
falde paa det private Arbejdsmarked, i Betragt-i·; t,f,' 
ning og regner med den antagelige største Ned-·

gang, de 15 pCt., som Statens Forligsinstitutions 
nu forkastede Forslag forudsatte, vil den gennem
snitlige ugentlige Løn for faglærte og ikke-fag-
lærte mandlige Arbejdere i København og Provin
serne blive 75 Kr. 48 Øre eller 7 Kr. 70 Øre mere 
pr. Uge end de nævnte Tjenestemænds, hvilket 
svarer til ca. 400 Kr. aarlig. 

Det vil heraf fremgaa, at Tjenestemændene af 
de heromhandlede Klasser, selv om Konjunkturtil
læget blev bevaret uændret, ikke vilde være gun
stiger stillet end de Lønarbejdere i det frie Er
hverv, med hvem de nærmest maa kunne sam
menlignes. 

Naar Organisationerne desuagtet ikke stiller sig 
afvisende overfor en mindre Reduktion af Kon
junkturtillæget, er det udelukkende i Erkendelsen 
af de Vanskeligheder, de faldende Konjunkturer har 
medført for Erhvervene og disses Udøvere og der
igennem for Staten. 

Det skal endvidere paapeges, at Tjenestemæn
denes Organisationer i hele den vanskelige Periode 
siden 1914 ved deres Virksomhed har bestræbt sig 
for og ogsaa opnaaet, at Statens Funktioner har 
kunnet virke saaledes, at det har vundet Befolk
ningens Anerkendelse, og at Tjenestemændene 
derfor nu føler sig i hØj Grad brøstholdne over, 
at Regeringen paa et Tidspunkt, hvor den føler sig 
særlig stærk overfor Organisationerne, fremsætter 
et Ultimatum som det fremsatte Forslag om Kon
junkturtillægets Reduktion maa siges at være, .:I 
åen Stund Regeringen har afvist enhver Forhand
ling om Reduktionens Størrelse .. Og det saa meg':!t 
mere, som Organisationernes Tilslutning til de af 
Sparekommissionen stillede Forslag, der som 
nævnt bragte Tjenestemændene betydelige Ind
tægtsreduktioner, i ikke ringe Grad var betinget 
af, at Statsministeren under Forhandlingen om 
disse Forslag udtalte, at Organisationernes ;il
slutning til disse Reduktioner vilde komme Tjene
stemændene til Gode ved Konjunkturtillægets Re
vision. Et Løfte, som Tjenestemændene ikke ka!i 
erkende, er indfriet ved Regeringens 1111 fremsatte 
Lovforslag. 

Man er som anført indforstaaet med, at Kon-
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junkturernes Fald maa medføre en Reduktion al 
Konjunkturtillæget, men Organisationerne maa 
hævde, at denne, under Hensyn til de foran frem
satte Synspunkter, maa være mindre end af Rege
ringen foreslaaet, forsaavidt ,Organisationerne skal 
kunne paatage sig Medansvaret derfor. Man skal 
i denne Henseende udtale, at man maa anse en 
Reduktion af omhandlede Tillæg" der overstiger 
20 pCt., for ubillig. 

Og man skal paapege, at den Omstændighed, 
at · der ved tidligere Forhandlinger om Tjeneste
mændenes Lønningsvilkaar er opnaaet Enighed 
med Organisationerne, maa antages i ikke ringe 
Grad at have v�ret af Betydning for saavel Sta
ten som -Tjenestemændene. 

Sluttelig bemærk'es, at den af Statsministeren 
fremsatte Tanke, ved Konjunkturtillægets Revision 
at komme ind paa en Fordeling af det til Raadig
hed staaende LØnningsbelØb, som vil medføre, at 
Ikke-Forsørgere faar en stærkere Reduktion end 
Forsørgere, ikke kan tiltrædes af Orgånisationerne. 

Formanden for Udvalget, Folketings
mand Søren Svendsen, ,bød Fællesrepræ
sen tationens Repræsentanter Velkom
men men henholdt �ig i sine Udtalelser til 
hvad han som Venstres Ordfører havde 
udtalt ved Forslagets 1. Behandling. -
Fællesrepræsentationen som var repræ
senteret ved Overlærer Th .. Petersen, 
Forretningsfører Ch. Peter en, Forman
der for Postforbundet Bødskov og vor 
Organisations Formand drøftede med 
Udvalgets Medlemmer Konjunkturtilæ
gets Forudsætning og Statsministerens 
Forslag om at nedsætte det med 1/s Del. 

Af Forhandlingerne som varede en Ti
mes Tid fremgik det at de socialdemo
kratiske· og radikale Medlemmer stillede 
sig forstaaende . hvorimod Venstres og 
Højres Medlemmer var uvenlig stemte 
det b� JV endelig fra Oppositionspartier
nes · de tilkendegivet at de agtede at 
stille Ændringsforslag. -

Ændringsforslagene blev indkaldt til 
d. 8. Marts og Forhandlingerne med
Statministeren og Udvalget fandt Sted
d. 9. Marts.

Ved Redaktionen lutning foreligger 
d_er intet om Forslagets videre Skæbne. 
2. Behandling af Forslaget er endnu
ikke fastsat, men der er in en Sandsyn-

lighed for, at der paa Rigsdagen sker 
nogen Forbedring af Forslaget, hvorfor 
man gør klogest i at regne med at For
slaget gennemføres i den af Regeringen 
fremsatte Skikkelse. 

DER SPARES l 

Den Form for Besparelse som en 
Del af Statsbanernes Embedsmænd dik
terer, ynes os efterhaanden at gaa un
der de Grænser for Værdighed som sik
kert ikke bør sættes overstyr og som for
øvrigt samme Embedsmændmeget stærkt 
holder paa naar det drejer sig om For
mer og Forhold vedrørende deres Myn
dighedsomraade. -

Som et lile Eksempel herpaa kan vi 
meddele en Skrivelse som Maskhltjene
stens Ledelse i 2. Distrikt i største 
Nidkærhed har tilstillet Lokomotivmes
i Randers. 

Til Lokomotivmesteren i Randers 

Ifølge Ordre fra Distriktet skal Deres Fri
dage ordinært falde paa Søndage og Deres 
Tjeneste skal paa Fridage om Søndagen bestri
des af Pudserformanden, eller naar ban ogsaa 
bar Fridåge om Søndagen af en dertil egnet 
Mand blandt Remisepersonalet f. Eks. Magasin
passeren. 

Da deres Fridagsafløsning saaledes vil ske 
ved skiftende Personale forudsættes at Tjene
stelisterne for Mandagen i videst mulig Ud
strækning udfærdiges om Lørdagen .og envidere 
at alle Udstedelser af Familiefripas til om Søn
dagen ogsaa foretages senest Lørdagen forud. 

Om dtete sidste bedes hele Pers<;malet un
derrettet. -

Vi har ind!il nu haft den Opfattelse 
at en Lokomotivmesters Tjeneste var 
saa betydningsfuld, at kun Tjeneste
mænd med de fornødne tekniske Kvali
fikationer kunde erstatte disse; men nu 
ser vi, at Arbejdsm�nd meget vel kan 
anses for skikkede hertil. - ·Ansvaret 
herfor tager Distriktet, men Distriktets 
Disposition er uværdig og urigtig, ikke 
alene overfor Lokomotivpersonalet, men 
ogaa overfor de paagældende Arbejds
mænd om man agter at. anvende som 
Afløsere for Lokomotivmestre, - At 



'i>ANSK&KoMOTtVTiDENDE 
der kan findes dygtige Arbejdsmænd 
som kan betros Arbejder og Ledelse af 
større Embeder end en Lokomotivmes
ters skal vi straks erkende, men 2. Di
strikt stiller sig sikkert ·saaledes over
for disse Afløsere at det ikke kunde 
falde samme Distriktsledelse ind at ind
still e en Arbejdsmand til en ledig Plads 
som Lokomotivmester, thi man betror 
ham end ikke at udskrive Fripas- Apro
pos, Fripas. -

Maa vi gøre opmærksom paa, at vi 
er ganske enige i at Personale som kan 
rekvirere Fripas om Søndagen naturlig
vis bør gøre det, men for det kørende 
Personales Vedkommende der er ude om 
Lørdagen, eller hvis der skulde opstaa 
særlige Forhold som gJr, at Fripas maa 
udbedes om Søndagen, da skal Persona
let ikke tage 2. Distrikts Meddelelse 
højtideligt. -

Vil Lokomotivmesterens Afløser ikke 
udskrive Fripasset henvender Persona
let sig paa Stationen og skulde man her 
stille sig afvisende købes der en Billet 
mod fornøden Kvittering der da sendes 
os. - Vi skal da nok paa rette Sted 
faa en Ordning som de ansvarlige i 2. 
Distrikt kan føle sig tilfreds med. 

Dick. 

S P A R E K O M M I SS I O N E N. 
J{ommissionsbetænkningen. 

Principer for Avancement. 

Kommissionsbetænkningen indeholder fØlgendc 
Udtalelse om dette SpØrgsmaal. 

Der har i Almindelighed ikke været Vanske
ligheder for Statens forskellige Styrelsesgrene ved 
at opnaa et tilstrækkeligt Antal Ansøgere til ledige 
Stillinger. I hvert Fald maa Vanskelighederne i 
saa Henseende betragtes som rent forbigaaende 
og udelukkende knyttede til Tider, i hvilke ganske 
ekstraordinære og kortvarige Forhold (Krigskon
junkturer o. I.) har præget de private Erhvervs 
Lønnings- og Arbejdsvilkaar. 

Det er imidlertid ikke nok, at der er tilstrække
lig mange Ansøgere til Staten$ Tjenestestillinger, 
- det maa ogsaa være magtpaaliggende, at Kva
liteten af Ansøgerne er den bedst mulige, Staten
maa med andre Ord i saa stor Udstrækning som 
muligt v;:ere i Stand til at konkurrere med de frie 

Erhverv om de Personer, der er særlig dygtige, 
energiske og initiativrige. I modsat Fald vil Re
sultatet, i hvert Fald i d"et lange Løb, blive, at 
Statens Virksomheden ledes mindre godt, hvilket 
baade direkte og indirekte virker uøkonomisk. Det 
er derfor natutligt, at nærværende Kommission har 
overvejet, hvorledes Staten er stillet i Konkurren
cen med de private Erhverv om Tilgang af de 
bedst mulige Kræfter. 

De Muligheder, som findes i de pri'vate Erhverv,
er navnlig følgende: 

' · 

I. Adgang til selvstændig Erhvervsvirksomhed.
2. Opnaaelsejllf højere Betaling for det Arbejde,

der udfØrls med særlig Dygtighed, og
3. Befordring til bedre lønnet og mere selvstæn-_

dig Stilling i Forretningen.
Den første af disse 3 Muligheder er begrebs

mæssig udelukket i Statstjenesten, og den anden 
er uforenelig med Tjenestemandsbegrebet, der for
udsætter en ensartet ved Lov fastsat Lønning for 
Gennemsnitsarbejdet i de enkelte Stillinger. Stats
tjenesten vil altsaa ikke kunne byde sine Indeha
vere de Fordele, som de private Erhverv paa de, to 
nævnte Omraader ejer, men til Gengæld giver Tje
nestemandsstillingen· sin Indehaver en større Sik
kerhed overfor Arbejdsløshed bg Konjunktursving
ninger, ligesom Tjenestemanden er mere -sikret 
mod administrativ Vilkaarlighed. Hertil kommer, at 
de overordnede Stillinger i Statstjenesten ofte gi
ver deres Indehavere en videre og . mere almen 
Indflydelse paa Samfundslivet. 

· Hvad den tredie af de forannævnte. Muligheder
angaar, er Stillingen efter Kommissionens Opfat
telse noget anderledes, idet man, hvis Forholdene 
ordnes paa en praktisk Maade, vil være i Stand til 
at aabne Adgang til Avancement i Statstjenesten, 
saaledes at der sikres Staten dygtige lndehåvere 
af de overordnede Stillinger saave.l indenfor Funk
tionær-- som Embedsklassen samtidig med, at der 
skabes et virkelig betydeligt Incitament til at ud
vide Flid og Dygtighed i Arbejdet for Staten. Efter 
Kommissionens Mening maa der tillægges dette 
sidste Forhold den største Betydning, og det maa 
anses for et Hovedmoment i Overvejelserne angaa
ende Statstjenestemændenes Avancementsforhold. 

Den første Hovedbetingelse for, at et ·saadant 
Incitament kan fremkomme, er, at Avancements
stillingerne ikke er altfor karrigt tilmaalte� og Kom
missionen mener, at det Arbejde, som for Tide·n 
iværksættes for at opnåa Sparsommelighed i Stats
husholdningen, ikke bØr fage Sige paa en almin
delig Forringelse af Avanc\mentsstillingernes An
tal; det vilde vel nok i Øjeblikket kunne nedbringe 
Statens Udgifter en Del, men i det lange LØb vilde 
det være en Foranstaltning, d_er var. alt andet end 
økonomisk, navnlig paa Grund af dens indirekte 
Virkninger. Kommissionen har derfor ikke anstil
let Undersøgelser for at opnaå' en "Reduktion af 
disse Stillingers Antal. ' 1 • 
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Paa den anden Side maa det kræves, at Avan

cementsstillingerne anvendes efter deres Hensigt. 
Til en saadan Stilling maa der altid være knyttd 
et mere betroet og hØjere kvalificeret Arbejde, end 
der kræves i den Stilling, hvorfra den avancerede 

· udgaar; det maa saaledes anses for uberettiget,
hvis der· oprettes Stillinger, hvis Indehavere har 
væsentlig samme Tjeneste som Tjenestemændene
i en lavere LØnningslclasse. Dernæst maa det være
absolut udelukket, at Avancementsstillingerne kom
mer til at betyde Omsvøb i Styrelsen og derfor en 
forøgelse af det samlede Antal Tjenestemænd, li
gesom Avancementspladserne ikke paa nogen 
Maade maa opfattes som Retræteposter, hvis 
Indehavere f. Eks. kun kan tage de mere behagelig� 
Tjenester, selv om de vigtigste forretninger fore
kommer i andre Tjenesteafsnit.

I samme Retnihg som en forøgelse af Avance
mentsstillingernes Antal virker Bestræbelserne for
at undgaa Udvidelse af de Klasser, hvorfra Avance
ment skal foregaa, idet der ogsaa ad denne Vej
kan tilvejebringes et passende . forhold mellem
Antallet af Bundstillinger og Avancementsstillinger.

Disse Bestræbel�er er fØrst i de senere Aar
blevet mere almindelige, og der er opnaaet en Del,
saaledes ved Ombytning af Sekretærposter i Cen
tralstyrelsen med Kontorassistentposter og -
særlig indenfor Trafiketaterne - ved Udskillelse
af Arbejder, der hidtil har været paalagt Assistent
klassen, til Udførelse af avancerede Tjenestemænd
af Funktionærklassen eller af ikke-faguddannede
Kontorister.

Kommissionen maa nære den Opfattelse, at
man indenfor en Række af Centraladministrationens
Kontorer efterhaanden kunde gaa en Del videre i
Henseende til Ombytning af juridisk eller stats
videnskabelig uddannet Personale med Kontorassi
stenter; men· naturligvis maa det være en Forud-
ætning, at denne sidste Stilling ikke opfattes som

en Oprykningsstilling for den ældste tilstedevæ
rende Kontorist uden Hensyn til Kvalifikationer,
jfr. nec'enfor om almindelige Synspunkter for Stil-
lingers Besættelse. •

H,·�d Etaterne angaar, er der i Statsbanespare
udvalgets Betænkning af 22. Juni 1921 fremsat en 
Del Betænkeligheder ved Anvendelsen af Konto
rister·. Kommissionen er for saa vidt enig heri,
som der ogsaa efter dens Opfattelse kun bØr an
vendes Kontorister til Udførelse af saadanne Ar
bejder, som ikke kræver Faguddannelse. Naar det
dernæst i nævnte Betænkning anføres, at Konto
risternes Arbejdsydelse i mange Tilfælde kun
svarer til Halvdelen af en Assistents eller Medhjæl
pers,· maa man fremhæve Nødvendigheden af, at
der ved Kontoristklassens Rekrutering lægges
Vægt paa Antagelse af Personer, for hvem Stil
lingen bliver en virkelig Levevej; 'tillige maa man
udtale, dels at Kontoristin titutionen ikke ladu sig
reffærdigt bedømme efter Erfarinsen fra en Tid,

hvor Klas en er undergaaet en uforholdsmæssig 
Forøgelse, tilmed naar Tilbudet af frugtbare Kræf
ter var aa ringe, som Tilfældet har været i de 
forlµbne Krigsaar, dels at der ogsaa maatte regnes 
med, at Assistenternes Arbejdsydelser vilde gaa 
tilbage, hvis Udsigten til ved Flid og Dygtighed at 
opnaa Avancement blev stadig ringere. 

I denne Forbindelse skal ogsaa omtales Ad
gangen for Tjenestemænd i Funktionærklassen til 
Avancement til Embedsklassen. Saadan Adga-ng 
er paa Forslag af Postspareudvalget indført i Post
væsenet ved en Tilføjelse til Tjenestemandslovens 
§ 526, idet man er gaaet ud fra den Betragtning,
at det ikke bØr være bestemmende for en Tjeneste
mands hele fremtidige Stilling i Etaten, om han ved
Afgangen fra Skolen har· taget en Realeksamen
eller ikke, et Forhold, som han ofte har været uden
Indflydelse paa, og som han bØr have Mulighed
for at rette senere, hvis han har Evne og Lyst
dertil.

Kommissionen vilde anse det for heldigst og 
stemmende med det i Rigsdagen under Forhand
lingerne om Postbudenes Adgang til Avancement 
fra flere Sider udtalte, om der for Postvæsenet og 
Telegrafvæsenet indenfor de Grænser, som en Re
gulering af Tilgangen til Elevklassen gØr natur
lig, blev givet Kontorister under 27 Aar, som ved 
bestaaet Realeksamen med tilfredsstillende Resultat 
eller ved en Prøve, svarende til de for Overgang 
fra Funktionærklassen til Elevstillingen forlangte 
Prøver har godtgjort at kunne følge Uddannelsen i 
Elevstillingen og derhos har udvist Duelighed i 
Etatens Tjeneste, Adgang til at gaa over i Elev
stillingen, men uden Medtagelse af Anciennitet og 
saaledes, at de,. hvis de ikke be taar FagprØven, 
træder tilbage i Kontoriststillingen paa det Alders
trin, hvor de stod ved Overgangen til Elevklassen. 

Der bØr dog ikke af Hensyn til Kontorister, der 
ønsker at blive Elever, men som ikke har Real
eksamen, indføres særlige Kursus med Udgifter for 
Statskassen, idet saadan særlig Uddannelse ikke er 
nødvendig for nogen Stilling indenfor Kontorist
klasserne i Modsætning til Forholdet for visse lidt 
hØjere Stillinger indenfor Funktionærklasserne, 
hvor Kursus nu haves, og man maa finde det uri
meligt at indrette særlig Kursus alene af Hensyn 
til den særlige Uddannelse, der for de Kontorister, 
som ønsker at overgaa til Elevstillingen, skulde 
træde i Stedet for Realeksamen. Saadanne Kund
skaber bØr, ligesom Tilfældet er med Sprog�und
skaber for Funktionærerne, erhverves ved Selv
studium eller privat Undervisning. 

Kommissionen henstiller, hvorvidt der i Stats
banerne maatte være Brug for og Mulighed for en 
tilsvarende Ordning. Formentlig vilde der i de 
eksisterende Fagprøver for Statsbanernes Funk
tionærer være tilstrækkeligt Grundlag for en første 
Sondering mellem de Tjenestemænd af Funktio
nærklassen, der kunde tænkes a.t eine sig for 
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videre Uddannelse, og de Øvrige Tjenestemænd. 
Ligeledes henstiller man til Toldvæsenet, hvorvidt 
en tilsvarende Ordning bØr indføres ogsaa i denne 
Etat, idet dog Toldvæsenets Repræsentant i Kom
missionen (Greisen) anser det for nødvendigt, at 
der for at opnaa Ansæftelse i Assistentklassen 
fremdeles kræves Realeksamen eller en dermed' 
ligestillet Eksamen. 

Naar der efter de foran fremhævede Synspunk
t�r er skabt et passende Forhold mellem Avance
metsstillingerne og de lavere Stillinger, bliver det 
næste SpØ�gsmaal, efter hvilke Hovedsynspunkter 
Udpegelsen af de til Avancement bestemte Tje
nestemænd skal finde Sted. Kommissionen maa 
hævde, at dersom man ved Udpegelsen til Avance
ment lægger for stor Vægt paa Tjenestealderen. 
vil Avancementsstillingerne ikke komme til at svare 
til deres Hensigt, og den væsentligste Begrundelse 
for at have et nogenlunde rigeligt Antal Avance
mentsstillinger f�lder derved bort. Staten faa� i 
den overordnede Stilling i Stedet for de dygtigste 
og mest energiske Tjenestemænd ofte kun de 
middelmaadige. Dette betyder direkte dyr. Admi
nistration og indirekte det endnu farligere, at 
Lysten til at udvise Flid og Dygtighed i de store 
Klasser, hvorfra Avancementet sker, i nogen Grad 
kan mangle, fordi der ikke bydes paagældende 
noget eller ikke tilstrækkeligt Fortrin fremfor andre, 
der kun udfører Arbejdet paa Baggrund af den 
rene . Pligt. Resultatet af, at Avancementerne for-· 
trinsvis foretages efter Anciennitetshensyn, kan 

. ogsaa blive, at der paa Pladser, til hvis Bestridelse 
der kræves en speciel Viden og Uddannelse, an
bringes Tjenestemænd, som ku11 besidder denne i 
ringe Grad uden iøvrigt i almindelige Kvalifikatio
ner at staa højere, medens man ved en Afvigelse 
fra Anciennitetshensynet vilde, have kunnet finde 
en som Helhed mere kvaificeret Tjenestemand til 
at bestride Stillingen. 

Endvidere bevirker det, som foran anført, at 
dygtige unge Mennesker ikke fØler Lyst til at gaa 
ind i Statstjenesten. eller at de efter at være kom
men derind, atter forlader denne for at gøre deres 
Evner mere frugtbringende, og det er selvsagt, at 
en Tilstand, der medfører, at Rekruteringen er 
-:laarlig, efter en Aarrække vil bringe Staten i den 
Situation at ·Embederne vanskeligt vil kunne be
sættes- med kvalificerede Folk. Dette er saa meget 
værre, som Forholdet allerede nu er og i Fremtiden 
sikkert i endnu hØjere Grad vil blive det, at <ie 
komplicerede Samfundsforhold stiller langt større 
Krav til Embedsmændene, end Tilfældet tidligere 
var .. 

Selvfølgelig kan det aldrig opnaas, at alle kan 
avancere (bortset fra de egentlige Overgangsstil
iinger som Elev- og Medhjælperklasserne i Told
og Trafiketaterne), men dette opnaas ej heller i" 
de private Erhverv, og det er da Kommissionens 
Opfattelse, at det ikke maa være tilstrækkeligt for 
en Tjenestemand til at opnaa Avancement, at der 

intet nedsættende er at sige om ham, men han 
maa positivt have gjort sig gældende. 

I denne Forbindelse skal ogsaa nævnes, at man 
bØr være meget varsom med at lade Overgang til 
anden Stilling ske i en for fremrykket Alder, idet 
Tjenestemanden da som Regel ikke vil kunne fylde 
paagældende højere Stilling, særlig hvis ·han hidtil 
i en Aarrække har virket under smaa Forhold eller 
i underordnet Stilling. Ogsaa den ved Tjeneste
mandsloven indførte Aldersgrænse, som efter Kom
missionens Opfattelse gennemgaaende · vil virke 
Økonomisk besparende for Staten, selv om l;'en
sionsudgifterne vil stige noget, maa tale for, at 
Avancementet sker i en yngre Alder. 

Som almindelige Synspunkter for Afvejelse af 
Hensynene til Anciennitet og Kvalifikationer maa 
Kommissionen anføre, at man bØr vælge den An.I 
søger, der anses for at være bedst i Stand til i. det 
lange Løb at udfylde Stillingen. Af 2 lige kvalifi
cerede Ansøgere bØr selvfølgelig den i Anciennitet' 
ældste vælges, og yderligere vil et Fortrin i Anci
ennitet hos en iØvrigt kvalificeret Ansøger kunne 
opveje et vist ·Fodtrin i Kvalifikationer hos en 
yngre Ansøger, dog under væsentlig Hensyntagen 
til Betydningen af den Stillin'g, der skal besættes. 

Lige saa lidt som Kommissionen vil kunne an-
. give bestemte Regler for Udvælgelse til Forfrem
melse, men maa indskrænke sig til at anføre almin
delige Synspunkter, kan man stille positive For
slag om Forfremmelsesraad· o. - lign ., .saaledes som 
de findes indenfor nogle Styrelsesgrene, skønt· man 
finder saadanne Forfremmelsesraad, sær1ig inden
for større Etater, der er forgrenede over hele Lan

. det, formaalstjenige, idet de giver Mulighed for 
en mere alsidig Bedømmelse og Drøftelse af An
søgernes Kvalifikationer. Dette gi"er saavel for 
Staten som for paagældende Ansøgere en Betryg
gelse, der netop er Ønskelig, naar man gaar frem 
efter de af Kommissionen foran udviklede Syns
pun.kter. 

Naar der fra enkelte Personaleorganisationer 
er rejst Krav om Repræsentation i saadanne For
fremmelsesraad, maa Kommissionen udtale, dels at 
dette vilde være uforeneligt med Tjenestemands
lovens § 21•, der netop fra Organisationernes Ind
flydelse undtager SpØrgsmaal om Enkeltmands 
Udnævnelse, dels at en Organisationsrepræsentants 
Opgave i et saadant Raad næsten altid vilde betyde 
en Fremholden af de paa Ancienniteten støttede 
formentlige Krav. Eftersom nemlig kun I af An
søgerne kan opnaa Stillingen, vilde Forholdet for 
en Personalerepræsentant være det, at der overfor 
denne enkeltes Tilfredshed med Besættelsen stod 
de andres Utilfredshed, og der vilde sikkert efter 
de enkelte Besættelser fremkomme en offentlig 
Diskussion eller Agitation, som hverken den en
kelte Ansøger eller Administrationen kunde være 
tjent med. 

Vel vil det for den enkelte Administrationschef, 
·og da navnlig, naar han ikke har et Forfremmel'sef!'-
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raad 'som det foran nævnte at støtte sig til, være 
det letteste og det, der som Helhed vækker mindst 
Modstand ! Personalef, at fØlge Ancienniteten, men 
Kommissionen maa tillægge de ovenfor fremhæ
vede Synspunkter meget stor Vægt og varmt an
befale dem til Gennemførelse overalt, idet det er 
uomtvisteligt, at· der saavel samfundsmæssigt som 
Økonomi·sk vil indvindes meget for Staten ved at 
lade de dygtigste komme frem. 
· Det e� i Kommissionen oplyst, at der med Hen

syn til · Forfremmelse for Statsbanernes Tog- og 
Lokomotivpersonale gælder visse Regler, der med-
fører et· me·get stort Antal Forflyttelser. Forholdet 
er nemlig det, at alle, der har bestaaet Adgangs
prøverne til Togbetjent, Togfører eller Lokomotiv
fører, udnævnes uden Ansøgning i rent mekanisk 
Rækkefølge, og at en Vægring ved at 
Udnævnels_e med Tjeneste i den tilfældig 
Plads, fordi paagældende af en eller anden 
(Familiehensyn, Økonomiske Aarsager m. v.) Øn
sker at blive paa sit nt1værende Tjenestested, 
kunne medføre, at han praktisk talt aldrig eller 
kun meget vanskeligt vil kunne opnaa 
Der er nemlig givet de udnævnte et ubetinget 
Lokomotivpersonalet dog kun et delvis) Fortrin 
til at søge Tilbageflytning fremfor den Tjeneste
mand, der lader sig fo_rbigaa, og endvidere 
der den nyudnævnte, hvis han s·øger Tilbageflyt
ningen indenfor 3 Maaneder, et Tillæg med Hen
syn til Anciennitet til Forflyttelse paa 1 Aar 
Forfly'ttelsesdagen (Rækkefølgen . indenfor Ansø
gere om Forflyttelse regnes iØvrigt fra Ansøgnin
gens Indsendelse,, dog at de samtidig 
der søger Tilbageflytning indenfor 3 Maaneder, 
placeres efter Ancienn\tet). Ydermere forøges 
Forflyttelsernes Antal derved, at de 
har Ret til :at søge til og blive forflyttet til et andet 
Sted· uden at tabe den nævnte Fortrinsret til Til
bageflytning til det oprindelige Sted. 

Ganske bortset fra, at Kommissionen efter de 
her fremførte S,yn�punkter maa nære nogen I}e
tænkelighed ved den renl mekaniske Rækkefølge 
for Forfremmelserne, maa anse den nævnte Ord
ning for uheldig; men man stiller dog intet 
Forslåg om Ændring i den nugældende Ordning, 
navnlig under Hensyn til, at der nu er gennem
f_ørt en Ændring i Reglerne om Flyttegodtgørelse, 
der forventelig vil medføre en væsentlig Begræns
ning ,af Udgifterne ved disse Forflyttelser. 

Et Mindretal (Th. Pedersen og Ch. · Peteren) 
'Ønsker ikke at tiltræde Tnd!-tillingen: eta Avance
mentsspørgsmaalet i saa hØj Grad berører Perso
nalets vitale Interesser,, at man for sit Vedkom
mende anser det for urigtigt at tage Standpunkt 
dertil, uden at der ·forud har været lejlighed tif 
en grundig Drøftelse af de omhandletle Forhold 
in1l'enfor Tjenestemændenes Organisationer. Min
dretallet er imidlertid enig med Flertallet i, at 
SpØrgsmaalet er af stor Vigtighed baade for Sta
ten og Tjenestemændene, at en nærmere Overvej-

else deraf er Ønskelig, hvorfor man kan anbefale, 
at Kommissionen foranlediger, at der føres nær
mere Forhandling derom mellem Administratio
n':!rne og Tjenestemændenes Organisationer. 

Mindretal Nr. 3 (Dalgaard og Willemånn) kan 
saa lidt som Flertallet angive bestemte Regler for 
Udvælgelse til Avancement, men foreslaar Jnct
fØrelse af Forfremmelsesraad, i hvert Fald i de 
større Etater, idet saadanne giver saavel Staten som 
for paagældende Ansøgere en Betryggelse, der er 
Ønskelig under alle Forhold. Og for yderligete at 
beskytte Personalet mod Vilkaarlighed og for at 
styrke Tillidsforholdet mellem Personale og Admi
nistration og skabe Respekt for de trufne Afgørel
ser foreslaas, at der gives Personalets Organisa
tioner Adgang til Raadene. 

Et Mindretal (Friis-Skotte) som iØvrigt tiltræ
der Indstillingens almindelige .Udtalelser, mener, at 
en Overgang fra ved· Udvælgelse til Avancement 
fortrinsvis at tage Anciennitetshensyn til i større 
Grad at lægge Vægten paa Ansøgerens særlige 
Kvalifikationer (Springavancement) maa medføre, 
at der i hvert Fald i alle større Etater oprettes 
Forfremmelsesraad, hvilende paa bredest mulige 
Grundlag, samt at man i saa Fald ikke paa For
haand kan afvise Tanken om at give Personalets 
Organisationer Adgang til Raadene. 

-----

KORSØR LOKOMOTIVFØRER
1 
AFDELING 

afholdt den 9. Februar sin aarlige Generalforsam
ling. Arbejdet i det forløbne Aar godkendtes, og 
Bestyrelsen genvalgtes enstemmigt. 

Efter Generalforsamlingen samledes man med 
LokomotivfyrbØder-A fd�li_ngen til Fællesspisning, 
hvor man lod det veldækkede Bord vederfares al 
Retfærdighed; hvorefter man tilbragte endnu nogle 
Timer i behageligt Samvær. 

M. J.

ESBJERG LOKOMOTIVFYRBØDER AFDELING 

afholdt den 13, f. M. aarlig Generalforsamling.

Beretning og Regnskab godkendtes, Derefter 

valgtes til Kasserer H, J. Poulsen og til Se.

kretær A. Berg. Paa Forslag af Afdelingsfor

manden blev det v dtaget at foretage en Ind 

samling til nødlidende Russere og der tegne

des derefter l00 Kr. som er tilstillet Røde 

Kors Afd. 
H. Andersen. - p. 1'. Fmd.

I 

• 
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NYT A ARS L 0 J ER. 
Da en Lokomotivfyrbøder nu har kastet Masken 

af efter sine NytaarslØjer paa Gb, og er traadt 
frem som en Mand med Navn, skal jeg gerne rede
gøre for mine Paastande. 

Ser De, Hr. Milne, naar man har en Anskuelse 
som man forfægter aabenlyst under rene lovfor� 
melige Regler, og da kan skaffe sig et Flertal 
derfor, saa har man Ret til at antage sine Ansku
else for rigtige. Modsat maa man fØlge det be
stemmende Flertal. 

Vi er en Del Lokomotivførere som formener 
at de nye Forhold paa Vaskestuen er en Forringels� 
for r:okomotivfØrerne i flere forskellige Retninger, 
og paa dette Grundlag blev den første Liste 
fremlagt, men ikke som af Dem betonet. Hvad 
Pladsmanglen angaar, saa er denne paa Knage
rækken allerede indtruffen, jeg har selv været ude 
for den, og fra Kolleger i Provinsen har jeg faact 
Meddelelse om, at det til Tider har været dem 
umuligt at finde Plads for deres Klædningsstykker, 
og for Vaskekummernes Vedkommende maa man 
regne med at flere af disse er saa uheldige an
bragt, at . de maa betragtes som ubrugelige, og 
som �aadan kan der let blive Pladsmangel ved en 
større Trafik. Der kan endnu i flere andre Ret
ninger paapeges Forringelser for os, dog, disse
skal ikke nævnes her. ' 

Vore An.skueiser er fremsat paa lovlig organi
·sationsmæssig Vis. Hvad berettiger da Dem, Hr.
Milne, til at fremsætte en Paastand, hvori Skælds
ord, Insinuationer og usømmelig Skrivemaade er
sat i Højsæde, medens De hylder den Tyv og
Mørkemand, der i Nattens Stilhed sniger sig frem
og stjæler Listen, fordi Underskrivernes Antal bli
ver ham for talrige, og saa fordi han er for fejg
til aabenlyst at bekæmpe os. Man faar ganske

· uvilkaarlig det Indtryk af Deres Indlæg, at ham
henregner De mellem de fornuftige Lokomotiv
fØrere, thi lige midt imellem, De taler om Listen,
der forsvandt fra Førerstuen, og at den rettelig
havnede i en Skarnkasse - saa fortæller De om
de fornufti�e Lokomotivførere! Hvis De ikke kan
anerkende dette som noget forvrøvlet Juks, maa
_ieg desværre for Dem betegne Deres Moralbegre
ber som værende svagt udviklede.

Naar De saa skriver om den nye Liste, at den
opfordrer indtrængende enhver ærekær Lokomo
tivfører til at skrive sig paa, saa er dette ren og
skær Usandhed!

Den anden· Liste opford er kun enhver ærekær
Lokomotivfører til at være os behjælpelig med at
værne, denne saaleoes at ikke ogsaa den stjæles,
hvad vi mener er en Skam for vor Stand.

De vil gerne tillade Dem at værne Lokomotiv-

fyrbødernes opnaaede Goder, medens De ganske 
fornægter os denne Ret, men det maa vel· nok 
være mig tilladt at give nogle Oplysninger angaa
ende _Deres tidligere Vaskestue. Disse Oplysninger,
som Jeg har faaet fra- en Side, er bleven mig be
kræftet fra en anden og gaar ud paa følgende: 

Afdelingens Formand samlede paa en bestemt Tid 
(hvor Haandværkerne ved Fyraften almindelig be
nyttede Vaskestuen) e.n Del Kolleger om sig for 
ved Hjælp af dem overfor Lokomotivmesteren at 
dokumentere Pladsmangelen for disse. Hvis dette 
er rigtig, hvad jeg ikke tvivler paa, saa ser det 
unægtelig ud, som d'Herrer Lokomotivfyrbødere 
ikke kunde eller vilde vaske sig sammen med 
Haandværkerne, medens der aldeles ikke er bleven 
spurgt os Lokomotivførere angaaende denne. Sag. 
tøvrigt har deres Vaskestue hidtil, siden de flyttede 
derfra, staaet saa godt som ledig Døgnet rundt, 
fraregnet de ovennævnte Tider. 

De vil saa til Stadighed ifØlge Deres sidste Ind
læg paaheraabe Dem det Mindretal, som De for
mener, mine Anskuelser repræsenterer. Jeg vil da 
bede Dem em _at redegøre for den Tilslutning, De 
har, særlig med Hensyn til den Skrivemaade, De 
anvender, det vil sikkert have sin Betydning for 
Fremtiden. Jeg vil saa fremsætte et SpØrgsmaal til 
Dem, som jeg vil bede Dem om at besvare mig 
skriftligt: ,,Hvilke Skæve har jeg lavet, og ved 
fJ._vilke af disse har jeg udvist Tilfredshed?" De 
maa huske paa, Hr. Milne, at vore Foresatte og 
andre ogsaa læser vort Medlemsblad. 

Hermed betragter jeg Diskussionen om denne 
Sag for sluttet her i Bladet for mit Vedkommende. 
Skulde De ikke fØle Dem tilfredsstillet af oven
staaende, kan De henvende Dem til mig, jeg skal 
da gerne med Sort paa Hvidt give Dem Bevis for 
Rigtigheden af mine Paastande. . ·. 

Vilh. Thomsen. 

BIBLIOTEKET 
Da Udeendelsen Aarsberetningen m. m. 

vil blive forsinket paa Grund af Loek-outen 
er den til den 25. Marts �berammede Gen"" 
ral forsamling udsat til Lørdag den 29. April 
(Kl. 8 Aften) i Lokalerne Istedgade 3, 1. Sal. 

/ 

KRANSEK ASSE 
Krans 'ydes ved Dødsfald til samtlige Medlem

mer af "Dansk LokomQtivmands Forening" over 
hele Landet. 

Meddelelse om Dødsfald bedes sendt·. til -en af 
Afdelingsformændene. 
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S T A T S B A N E P E R S O N A L E T S

U L LY K K E SE O R SI KR I N G 

afholder ordinær neralfor. amling i ,Natio• 
nal«, Jernbanegade 11, København, den 24. 
Marts 1922 Kl. 8. Em. med Dag orden: 

1) Beretning for 1920-21.
2) Forelægge! e af Regn kab for 1920-21
3) Valg af 5 M dlemmer til Be tyre] en

og 2 uppleanter.
�) Valg af 2 R vi ·orer og 1 H.evi or -

upleant. 
5) Eventuelt.

BYTNING 
En Lokomotivfører ønsker Bytning fra Vam

drup. En lille 3. Vær. Lejlighed kan afstaaes. 
Lokomotivfører J. R. Larsen, 

Danmarksgade, Vamdrup. 

TAK 
Lokomotivførerne 1 ste Di trikt, København, be

des modtage min hjertelig te Tak for den smukke 
Pal�e-Dekoration til min Moder Baare. 

Anton Christensen, 

pen . Lokomotivfører. 

TIL SKOVLE I DAMPTURBINER 

anvend ofte en �kkel- og Kobberlege-ring, 
om udmærker , ig ved tor l\lod landsevne mod 

Fugtighed. og ure og salt Oplø n.i:n.ger. Den 
bedste ammensætning har man i fonelmetallel 
6 . og 32 K. - der i Reglen frem lille di
rekte fra, falmene med en olvhvid Farve. 

Det tore Beth'lehem Værft i . A. har 
aalede anvendt <let om Mat riale for Turbin -
kov<le i hundr.e<le Torpedojagere, hver paa 

30,000 H. lK:"' kovlen Lron,g,de var foa 50 lil 
240 rnm længe; de mindre Dim 11 ioner kurnd 
udarbejde af i[ tal! l i ,tængør, medens d 
større frem tillede enkeltvi v d medning, da 
Legeringen :med H ill yn til mekarni k Behand
ling forholdm- ig paa amme Maade om 
Kobber. 

Arbejd metoden for Fr 01 tilli11g af di 
�ovJe i tor til og med siaia nøjagtigt Arbejde, 

for tag af Rernington Arms Co. om kunde 
levere op til 25,000 ·kovle i en Dige. 

Sannme Metal er forøvrigt t()gsaa ifølge 
• orsk Verk, lads- og tøp ritådende forsøgt an
vand_t til td tød ventiler i Ek plosion motorer 
specialit i Flyvemotorer. Og Ventiilier:n Mod-
tand dygtighed mod lag, roses i høje T-Oner. 

En 14-0 Hestes Miotor med 1 00 Omdr./Min. 
vi te aa.led før t iefter 130 Trimmis Gang ,svage 
Tegn paia lid, uden a,t mam kun!de paavi e no
gan. mærkbar Fonmindskel af Motorens Yde
evne. Og Legeringen blev her prøvet under me
get ugun tige Betingalser. 

D n t-y, ke Legering med avnet Ko11 tiantan 
be taar i Hovedtrækkene af samm Metaller, 
Jjkkel og Kobber; idens peciel,le Egenskab ør 

den elektriske fod ,tand evne, der llæ ten er 
30 Gange aia tor om Kobber, og næ ten iikk
forandrer ig med Temperature'll. Heraf dens 
Navn Kion ta-ruta,n, fordi den tilnærnn 1s vis 
forblivør konstanit. . 

Den egner ig •derfor ærlig god1t til Fr,em
tilling iaf Tr.aoo til eleklri ke Mod tandselemen

ter o. lign. 

TIL 
cBMSbI-5 E· 

Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F. 
Fra I. Januar 1922: 

• Lokomotivfyrb.-A p. A. W. Verndt, P. M.
Frand en, P. W. Jørgensen, C. C. V. Eriksen, A. E. 

ørensen, 0. A. V. Michaelsen, P. Eriksen, H. C. 
Risagcr og W. Petersen i Fredericia. A. Thor en, 
J. C. M. Johansen og H. E. C. Olsen i København.
P. ·. Brøndum i Tønder. N. C. Poul en i Aalborg.
C. A. P. C. Madsen og H. F. Nielsen i E bjerg.
S. A. T. Petersen i Rander .

Fra I. Februar 1922: 
Lokomotivfyrb.-A p. j. E. Lysholm Langaa. 

H. Bagger i Sønderborg.

RrJTELSETI�
AD���
Lokomotivførerafdelinger. 

T h i s t e d  : Formanden Navn og Adresse ret
tes til: L. P. Je persen, MØllevej 42. Repræsentan
tens Navn og Adre se rettes til: S. O. Larsen, 
Torp pr. Thisted. 

G e d s e r : Formandens Navn og Adresse ret
tes til P. Ses ing. Repræ entanten Navn rettes til 
N. K. P. Fredriksen, 

..-- 79 -

N e 
-; 
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• 
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S t r 11 e r : Formanden Navn og Adresse ret-
te til: C. C. ielsen, A nlægsvej I. Kassererens 

K a llu ndborg: Kassererens avn eg Adres e 
lag-el esvej 2 a t 

E-s o j e r g  : Kassererens Navn og Adre se ret
tes til: H. J. Poulsen, Knudsgade 7, St. 

rettes til: P. hristensen, 

Navn og· Adresse rettes til: P. Han en, Duseberg
vej 18 . 
.. Es b j e r g  : Formandens Navn og Adresse ret

tes til: H. C. Fejring, Fin ensgade 44. Repræsen
tantens Navn og Adresse rettes til: P. Rasmus en, 
Exnergade. 

F r e d e  r i  c i a : Afdelingskassererens Adresse 
rettes til: Norgesgade 141• 
J,okomo1 i vfyrb0<lera f1lcll II g. Navneændring. , ; · . 

A a Ib 6 r g : Formandens Navn og Adresse Lokomotivfører C. A. E. Larsen, Odense (De-
rettes til: S. E. Boye, Ryes Passage I. Kassererens potforstander), har under 26. Januar' 1922 faaet 
Navn og Adresse rettes til: A. Haarboe, Danne- Tilladelse til at hedde C. A. E. Aarkrog. 
brogsgade 232

• Afgaact ved Døden. � ' 
Fr e de r i  c i a : Repræsentantens avn og Lokomotivfører C. C. K. Bruhn, 'fhisted, 'den 

Adtesse rettes til: C: P. Simonsen, Sjællaildsgade 6. Februar 1922.
104, St. Tilladelse til at bytte Tjeneste ted. 

KØ b e n  h a v n  G b.: Kassererens Navn og LokomotivfyrhØderne H. K. Pec;lersen, Vamdrup, 
Adresse rettes til: R. Jensen, Istedgade 954• og C. M. ielsen, Tinglev, fra den I. Marts 1922. 

Nærværende N11mn1er. e1· afi1were1 fH. J, HA-NS E) N 
(i' 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
M<VAVITTER 

Mar ie Petersens Eftfl. 
V. 8ørensen. 

GI, Kongevej t5D. Telef. Vest. 5056 y. 

Børnekonfektion og
Baby-Udstyr. 

Støt uore 2lnnoncører 

paa Avisp_oslkontf>ret den 15. Marts 

I Vesterbros Skotøjshus'.I 
15, Absalonsgade 15, 

Ibør væ, e D�, es F o D rr Ø JLeverandør 1 

• Fo·rPtniog-ea gro ndlag-t,. 1879.

Skræd111·me�tPr 
38, Sønder Boulevard 38. 

Anbef ale1· si_q til d' Hrr. Jernbanemænd 
I Telefon Ve■ter· 1574 y.

Leverandør til Varelotteriet. 

Herrern es Magasin 
Istedgade 64. 'l'elf. Vester 220 x. 

Største Udvalg i Hatte, Huer og 
, 1'fanchetøl,jorter. 

5 pCt. til J ernbaaefunktiooærer. 
Største Udvalg paa Vesterbro i alle 

Slags Straah11.tte. 

••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••• A Is LOUIS LILLlEOUIST 
i Øj almar Hansen, 1. Kl. Ko)!!!�i!?c�retning J GARY�fM

eko'f ffiR&�.SALG
! Istedgade 32. pecialitet: Java Mocca Kaffe. : KØBENHAVN L. 'l'ELF._'l'AG.A. 4i4

•••••••••••••••••····•·•·•••••••••••••••••••••••• 1 w· S h 6 - .h 

A. Muncks aarlige Udsalg i Damekonfektion fo;h, mtm�aar� 'l'il�!er"'�!11 
I denne Mr.aned realiserer jeg hele mit Varelager til under halv 

c. P. Laoptzen & Co. .
Pris. Gør Ikke Deres Indkøb før De bar set mine Vinduer, hvor De vil 1. Klass�s Herre- og D_am_eskræderr

fik Kj l F kk P l til lttl b'lli p I 
'Ielefon Vester 1165 v. finde se o er, ra er og e svarer vanv ge I ge r ser. v Es .• ,•: at 8- u O (,; An•� , 04. 

latedgade 87 og Valby Afd. Langgade 56. 
HERREKLÆDER PAA. AFBETALING 

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. 
anbefaler sig mecl Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer. Ærb. R. vendsen. 

Meddelelse til alle J ernbanefunklionærer. 
Paa Grund af de vanskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre

og Da'meskræderi efter Maal til billigste Pri er i Byen. En fin blaa 
engelsk Serges Habit 95 Kr. Altid billligst da vi elv forarbejder. 

Pasning garanteres. : : · Kredit indrømmes. 
Adelgade 431 Kbh. Tel�fon Palæ 1779 y.

Smukt Udvalg i færdige Habitter og 
Overfrakker. 

Maalart,ejde udføre smukt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 

Herreskræderlet Valdemarsgade 49. 
Telefon Vester 16'!)2 x.

Elis Mogensens Eftf. 
Tlf. Nora 2267 x. - Nørrebroga�e 57. -_ Ktabl. 1895. 

Specialit�t: Briller og Pi11ce11ez. 
B,·,ller efte · Recept 

ekRpederes hurtigt og- billigt. 
L'fi:VERANDØR TIL SYG-EI(ASSEN 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeuhavn B. 
•r!f. Vester 2895 v. eller Vester 8118.

A.nnonce-Expedition: 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Alloueaentøpris: 6 .K.r. aarlig. 

TeHH nu alle Podkontorer i Skaadinuiea. 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
'l'elefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

Kontortid Kl. 10-4. 

I 

.,, 
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Witzke - Ton Halte 

=== Tag De r es Ven ne r me d!===

M. RIGGELSENS SKOTØJSFORRETNING,
STOREGADE 20. 

Kun lste Klasses i.�abrikat. - Altid rimelige Priser. 

Den ;bedste KAFFE faas kun hos 

Tdef. �r .. ,30�. �.- .BAi NIELS�N, Tønder. 'l'elef. Nr. 300.

., , . Eye:o s bedste ::ea.a.laeg :fa.a.s k-u.:n.. i 

�- J'ohansens Fedevareforretning., · · Vestergade 47 • Telefon 301. 

LOKOMOTIVPERSON ALET 
bedes erindre 

Cigarforretningen 
,,TIP TOP" 

Hj. a.f Vester- og Jembantgade. 
Største Udvalg i Cigarer og Cigaretter.

Møbelhuset "løndør". 
I 

t' 
• 

Største Udvalg af Møble�. 
pisestuer - Herreværelser.' 

Soveværelser - Dagligstu·e-r 
Rimelige Afbetalingsvilkaar. 

Telefon 244. ADOLF PAUL . 
.A1tic;:L :friskrøget Fisk :fra, eget Røgeri. 

G.. . d 'H t 1 P._ H. Jep·sen Tøn der_ . ·.
ran O e Te"lefon 112 Telefon 112 8 r æ n d se Is f O r re l n 1 n g 

BeJls.tetfa�s-ted i Tønder� Concert hver Aften " Stor Bllgarage lrnbefaler sig m�d prima ' , 
Kul, Koks, Tørv, Brænde, 

l':·'.·a· d o·em, fotografer· e i Chr. Schwennesen� Brun:�· P.o�- :�:r
��

etter 

L fotografiske Atelier Mellemgade - Tønder: 
-=-=-·' -=-�V�e�•�te:!r:!!:ga�d�e�&�=======-�T�ø�n�d�er!:...._ __ 

K I N 0. G RAFTE AT RET ®tøt vore �nnøti.cønn;. 
Vestergade Nr. 13 bedes erindret. 

"-

-== BRAMMINGE ===:::-

ALLE 
.. MANUFAKTURVARER 

P. M. WEGNER,
Skomagermester, 

, 
-\ • ., I � .l 

·····························�····�,

Brammin ge Baneg aards: 
køber De bedst og billigst hos 

·-Thomsen & Siemonsen
.TØNDER 

HUSK! HUSK! 

I� T. �odiksens 
ur" og Guldsmedeforretning. 

"1usiki!1struwe11ter, Optik, Briller 
.9_g �i11cenez tilpasses ethvert Øje. 
Oldb,:: 14·ved Ba.negaarden, Fredericia 

ønsk.er De at ti�bringe nogle 
·, behagelige Timer 

'b .. •g da "Ro■enlunds Have" 
, --- .Stor lukket Keg!t:,baue -

Tag Deres Venner med. 

;� .. 

Averter i 

.,Qansk Lokomotiv-

tidende ... 

Smedegade 12 � Tønder, 
anbefaler Reparati.oner 
hurtigt og Bolidt 
saavel som nyt Foåtøj 

FREDERICIA 

Restauration anbefales •. : 
Enkefru Ha n s en.;

.......................................................................................................................... 
i Ellen og l

f

r. Frederiksen & Co.'· - i 
t Qothersgade 23. ---- Fredericia. Telefon �15, i 

f 1. Kl.s Udførelse af alt fotografisk Arbejde. . .......... : 
.................................................................................................. �.

Barnevogne, Cykler 
og Symaskiner 

af bedste Fabrikat til billigste Priser. 
Cykler opbevares for Vinteren. 

L. EM. ANDERSEN, ·Cykleforretning, 
Gothersgade 36. Telefon 788. 

Købestævnels Restaurant 
Fredericia. 

Telef. 546. Priv. Telf. 586 

Vore Fiskeforretninger JOHS .. MOL TRUP 
er ubetinget de billig8te 

_Fiskehallen, Danmarksgade 30, 
Fiskeforsyningen i Baadehavnen. 

A. /S Martin Nielsen,
Fredericia. 

Jyllan d sg. 10. Fredericia. 
Isenkram - Glas �. Porcelæn 

Legetøj. 
Colonial og Delikatesse 

TELEFON 341. 

Gothersgades Tapethan del 
billige 'rapetH EMIL JENSEN Solo Gulvfernis 

,. 

... 



Rvø 

tobak. 

Husmødre køb billigt i 
S mør la g e r e t 

Oolbjørnt.ens�ade 20� v. 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 billigst fra Lager. 

Aaben t'ra 9- 4. 

U�s�lg 
Hatte . . . . 3,85 
Kjoler . . . . . I &,85 
Bluaer- . . . . &, I 5 

Nørrebrogade 63, 
Hj. af Kapel-vej. 

SllOTØJSMAGASINET 
'V A L•ø EM AR" "· , Yesterbroøade 85 :: (Grundl. 1878) Sidste Nyheder !'r al Slags Fo,Itøj. Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Repa•ationer udføns. 

H.C. Hansen,
611, Vesterbrogade 62.

Trikotage,., og Garnforretning. 
Stort Uri valg. Underbeklædning- Strømper - Sokker 

Skotøjsreparattons Værkstedet Borups Alle 24 anbefaler sig med 1Klasses Arbejde til nedenstaaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle Kr. �75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flækker .tu. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6,75 Dame, Saaler Kr.5,60, Dame Flækker Kr. 1,26, 
For samvlttlg hedefuld Forarbejdning 

garanteres. C. PETERSEN, Skomager.

Salg di-rekte fra lager, 
· Glas, Porcelæn og Kekwenu,lstyr.

FJEL LANDER & LARSEN Kontor 9g Prøvela!ler 'l'elf. Yest. 3868. Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3858. 
Statsbanefunktionærer 10 pOt. Rabllt. 

Største Udvalg i Lædervarer 
Direkte lndki,,b 

Stort Udvalg i Konfirmc1tions-Gav er 

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54 
Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække 

Nodemapper - Alt i Rejse- og Skolea:rtik]er. 

Billige Priser. Ingen Konk urrence. 

Vilh Nygaårds I KL Bageri ogKondltilrl
• . Istedgade 64 - Tlf.13286. 

Cafe "Frem", Hillerødgade 24, Telt. 1'aga 1127 1. Kl. Smørrebrød. - a. IR carte hele Dagen.Nyt Billard. - Anbefales d'Hrr. Fuuktionærer.
M. A. PETERSEN (m�ngeaarig Tje11Pr i Kædekælderen).

2..52..52..52..52.52..S'2..Sc=E=i2..S2.S2..S'2..S;g 
· S·elskabslokalerne, Frederik sberg Alle 11,� modtager Bestillinger paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller. 
fl; 20-100 Couverts. - 1. Kl.s Køkk'en. , � nJ Ærbødigst J. M. HEDETOF'l'. Ul .5"25"25'2�.5"2.5"2 S? S"2 '525"2= c:::::.5"25"2 
Strikke ri et , 1Bøge1 '

ve,! Aage Jensen ======== Dybbel■gade 41 
All i Manufaktur, Trikotage , Dame-Lmgeri 

Statsbanefunktionærer 5 pOt. Rabat 

A. Petersen, Vesterbrogade 75e======== Telefon Vester 5973 y, ======== 
I. K.ls Møbler til V ærkstedsprisor. Reparationer udføres.

t Kl. 8 Bageri & Kon

Sof ns Andersen ditori. Hillerødgade 26
Tlf. Taga 547 V. -

Istedhus MøbelmagasinE���� 
Garanti for Soliditet. - .Monterede Værelser paa 1. Sal. 

CHR. NIELSEN l�t!!ha!!
ster 2011 .Enghaveplads 1 og 2 ��- s�

HATTE SKJORTER SLIPS 
MAGASIN OSBORNE 

.Jagtvej 57 - 'l'elt. 'I'•"• 1 t:;09 x. 
(ved Folkets Hus). 

• 

Egen Impor derfor billi g1 
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