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SPAREUDVALGET.
11.
om agt i d n f 0 regaaend , �i.\ rtik 1
kal { ndertimerne bortelimin r s og til
dette Fo1�maal Fremm fore laas for kel
ligt. En Tur anviser man at der kal ind
lægge en R, erve mere . i en anden Tur
skal Rej
om Pai ager bort og t tredie
ted fore laar man at la.id Rang rm ld
nen overtaig r Nedbrudstjenesten om Nat
ten amtidrig med at den udfører Ranger
anbejdet. Dette er en ny Maade at O'Ør det
paa () g vi kat en re komme <tilbage her
til under f nittet angaaende Raa:dighed tjene ten.
lmirdlertid o,pgør man
ultattet v d
di se Be par 1ser til 4 æt 1 1. Distrikt.
Det der ker er dette,.at man holder sig for
Øje, hvormange Undertilffi r der find , og
hvorl de man kal faa di e udfyldte. 0
Man
bryder iO' kun lidt om der i Turen
find
meget ell r lidt Raadighec1 tjene
·te, om der i Turen finde tidlig Morgen
eller en
ftentjene te Iler ,om Turen
uden at naa ap til det maanedlige 'Iime
tal er af n aadan Karakter, at det maa
an e f r ufor varligt at gaa aa højt op
lv;alO' tyd ligviis mener.
s om dette
ndre teder men r man ved Om ta
ti<onerin O' at kunne naa det ti1sigtede Re
ultat. Man kan aal de tænke sig, ved
at forflytte Lokomotivmænd fra kander1
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borO' og Viborg til H rning 00'
n ' kjern.
at der kunde pares n L komotivfører
og :to Lokom (Itivfyrbød re og ndvidere
5000 Kr. i Emolumenter aarliO'.
, d at
n
forlægge Raadighedstjene E- ten fra A aletrup -til , iborg 00'!"> ved at lade Togma
"'
., kan der pare
kin1 rn ranger"·
t æt
Per-:; onal . Et andet ted men r man at
vilde anvi e, at der ved at lad LokomotiY
per onalet elv f ()retage :B yrren ning ) g
overtage Tilr yn med Ma kinen kan der
,pares , n Remi earb jder.
Det ned ·atte drnlO', med lngeniør ø
r t n en i Spidi en, •thi at det er ham, d r
har .A n ' var for d tte Værk, er der n·< 1 ) pc
Tvivl om, l'Cgner elvfølgelig alle teder
m d at Nedbrudsraadigheden r lig 2/3
'l'jene tetime. Og dog er det aalede at
dett i manO'e 'l'ilfælde er en u køns m
Beregning maade, thi det virkelig 'l'ime
tal, der doO' og, aa maa tag i B tragt
ning, er, trodi alt Klokketimerne der i
mange af de Tur , der har nde1•tid, i il'
ke-ligheden over krid r d mak i1JTJale 20
Timer betydeligt. D t har elvfølO'elig
,,,
heller ikke paa nogen Maade
intere eret
Udvalget, at P r onalet i rnanO'e af Turene
har n meget lanO' Fravrorel e fra Hjemedet. For dette byd r dvalget ,s lvføl
O'eli,O' ikke ,den fjerne t G diO'ørel e. Naa.
d t rnr naturligvi heller ikke d\'alge l.
O;pga\'e at paavi e aadannc urimeligeF 0 r
hold, der burd r tt . Nej. - dvalO'e Op-
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gave var selvfølgelig kun den. at søge at
stramme Tøjlerne endnu mere, og a,t vise
de stedlige Tjenesteleder" paa hvi'lken
Maade det kan gøres, naar man blot und
lader at tage noget som helst Hensyn til
det Personale, der skal udføre Tjenesten.
let ærligt A.ifsnit gør man op, Ranger
tjenesten, og fortæller, at der i lste Di
strikt i Gb. kan spares 3 Rangerførere,
paa Østerbro 1 Lokomotivfører og 1 Lo
komotivfyrbøder og i Roskilde 1 Lokomo
tivfører.
· Man mener endvidere• , at der i 2det Di
strikt i Fredericia kan pares 1 Lokomo
tivfører og 1 Lokomotivfyrbøder og i Aar
hus 1 Lokomotivfører og 2 Lokomot'v
f.\Tbødere.
1 hele 3'die Distrikt kan ,der kun spare
"
1 Lokomotivføre, r og 1 Remisearbej
der. og det er i Vejle�-, og dette kan ske
\'eLl at lwde Togmaskinern besørge For
bindelsen mellem Vejle N. og Vejle H.
Det maa man naturli 0vis ikke forbavses
o,·er, thi det er jo Alexander den S•tores
eg t Di trikt og det vi Ide jo have set noget
magert ud, om Udvalget ikke ogsaa der
skulde finde noget at sætte Fingeren paa.
I Af,snittet angaaende Raadigihedstje
ne ten o,pgør man førist hvor megen Raa
dighedstjeneste der udføres i hele Landet
pl'. Dag og dette bliver det nette Tal 661
'I'irner ved Depot og 59 Timer i Hjemmet.
Man gør dette op til 461 effektive Tjeneste
.; at den nye Tjenestetidsord
Lrner, d. v ...
ning, altsaa gl. Ordre H 300, tjente ca. 30
Sæt Persona1'e alene paa dette Omraade.
Man har regnet ud at der hertil medgaar
,8 .Sæt Lokomotivpersonale og at dette
alene i Lønning koster ca. 663 000 Kr.
aarligt. Da det under Hensyn til, at diSISe
1: dgifter væsentlig medgaar til et Beredkab, der bortset fra Sæ1-togskørselen, for
holdsvis sjældent benyttes, saa har Ud
valget overvejet Muligheden af Besparel
ser paa Steder, hvor dette ikke vil med
føre Ulem1 er.
Udvalge_t. gennemgaar derpaa ved hvil
ke Depoter der boldes Raadigihed for
Hjælpe- og Ambulancetog, for Maskin-
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nedbrud, for ærtog ,kør,sel, og hvor der
i Hjemrmet holdes Raadighed for Maskin
nedbrud, og for Særtog kørsel.
Derefter omtaler man eksempelvis Raa
dighedstjenesten paa Københavns Gods
banegaard, hvor man daglig b · laglægger
10 Sæt Pers, ona1'e, foruden køredygtige
Aspiranter og Remisearbejdere til Tjene
ste i Remi.isen. Udvalget mener derefter at
kunne foreslaa, fo1�di Udgifiterne til denne
Raaidighed koster 185 000 Kr., at der træf
fes en billigere Ordning ved at foi-dele
Aspiranterne og Remisearbejdere i Re
misen, saa at der til enhver Tid haves 4.
a 5 af disse til Liniekørsel ved forefal
dende ,større Uheld eller udvidet Særtogs
kø1�sel.
Endvidere mener man, a•t Foranstalt
ningen i adskillige Tilfælde kan simplifr
cer-es ved saaidanne Depoter, hvor der kun
holdes Raadighed for Maskinnedbrud, idet
man kunde l,a,de Lokomotiv:persrynalet .hol
de Raadighed i Hjemmet i tedet for ved
Depotet, saaledes .som det allerede sker i
Sønderborg og Larugaa, hvor Fod10ldene
gør det muligt, a.t disponere over en af de
paa P1adsen tjene tegørendeRangerførere
og køredygtige Lokomotii.vfy1·bøderaispi
ranter eller Remisearbejdere (Opfyrings
mænd) .til Udrykning i Ned·brudstilfælde.
medens der tilkaldes Personale til Ran
gerings- og Remisetj,enesten.
U clvalget mener, at det paa den Maade
vil være muligt at spar 4 Sæt Lokomotiv
personale.
Ja, omtrent saaidan udtaler Udvalget
sig.
Det er i Grunden forbav,sende, hvad
man kan finde •paa, naar blot de rette
Folk kommer til, dem der har deres Hitte
paasomhed ri den rigtige Orden; og soni
tillige ikke lider af moralske AnfægteL er
i hvad de end foretager sig.
Vi vil antage, at Statsbaneadmini.stra
tionen i det hele vil være meget varsom
med at falge· Hr. Sørensen i hans Forslag,
det kunde dog hænde, at det ikke er til
strækkeligt overvejet. - Men maaiske Sa
gPn 1111 rtill,.,r sig :;aa. at man iklrn nærer
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Præcis ion bringes til Udfolde] se, og dette
kan ikke blive Tilfældet, naar man vil an
v(' n'<:le Personale, d,er kun i Ny og Næ tje
n es, tegør paa Lokomoti,·et.
dvalget opgør derefter hv0 r meget
Lok-omotivpe1'18ona:te. der kan spares og
fruar, om Facit 35 Mancl. der koster 186 300
Kroner.
udvalget udtaler derefter at der ved
en fortsat sys tematis k Behandling af de
Ture, der ligger betydeligt under de fort
s atte Tjenestetidsnormer vil være Mulig
hed for at opnaa yderligere Besparelser.
T Princippet maia Udvalget anbefale ,
rut det normerede Antal af Lokomotivifø
rere og Lokomotivfyrbødere ikke ,sættes
højere end at det kan dække den faste Li
.
niekørsel, Raadig,heds tjeneste
og Range
ring samt den ,Særtogs- og Arbejdskørsel,
ygdom, Orlov og anden Tjeneste, der er
faringsmæs Bigt kan p,aaregnes at ville
beskæftige en Afløserstyrke regelmæssigt
hele Aaret. Periodiske Trafikstigninger
( æsontrafik) bør derimod bestrides ved
Hjælp af Reservelokomotivfyrbødere og
. de ik
Lokomotivfyrbød<:lraspiranter. N aar
ke amendes til !'I aadan Tjene8'te vil de kun
ne anvendes ved Hr. Sørensens Hjælpe
værksteder. - Det .sta,ar der ganske vist
ikke, men d-et Cr det, der er Meningen. Det
kunde jo ,·ære rart, at faa denne Anven
de! se af A-s1)ir-anter m. m. sat lidt i syst- em,
aa kunde der maaske snart blive Tale om
Oprettet.,e af et nyt Embede som Hjællpe
•
værk1s teds ohef. Og det er jo saadan 110get,
Hr. ørensen har i Kikkerten. Det kunde
blive et rart Embede, thi det vilde kræve
Rejse fra det ene til det andet af Hjælpe
ncrl<1stcderne, og samtidig 'kunde der blive
Lejlighed for haim til a;t se Dis trikterne
lidt efter i Sømmene.
Vi tager næppe meget fejl i dette, vi
Yed. at han allevegn0 . er blevet mod1agot
med tor » Venlighed«, naar han har ud
...
viklet ine højtflyvende
Planer, om paa
hvilken Maade man f,aar Arbejdet billigt
lavet. Det er nemlig ingen Sag, naar man
bruger billig Arbejrdsgkraft.
Paa amme Maade som han kan faa Ar-

Betænkelighed ved at gennemføre Fo:risla
aene
bare der pares Penge.
C'
Vi gad vidst, •Om man an.ser det for
fuldt forsvarligt ved forekommende Ned
brud eller Ulykker at s ende en hvilke11
s om hel,st Rangerfører ud ipaa Stræknin
gen og give ham ti I Hjælp en Remisear
bejder. Det er sikkert saaledes, at der
n(' top i saadanne ituationer kræves noget
af Lokomotivmændene, saavel i Retning
af trækningsk Cndi::kab som i det hele ta
get den Tjeneste der skal udføres . Og ,saa
vil man. for at spare lumpne 34 000 Kr..
$,'\?'
· tte d<:lt mindre øvede Personale ud for
ret vans kelige Opgaver, medelllS man vil
anvende det Per.sonale, der daglig gør Tje
nes te paa 8 trækningen paa den tedlige
Hangerma.i;kine. Medens man i al Almin
delighed Cr inde paa kun at anvende Lo
komotivførere til trækningstjenc$·ten. vil
man i dCtte s ærligC FoDhold bruge Ran
g('rførere og give dem til Assistance en
ten en Aspirant eIler en Opfyrings mand.
Dette s ynes os ganske ufo1,svarligt.
dvalget udtaler om Forholdet paa
G h. a;t man kunde gennemføre en billi
gere Ordning ved altid at have 4 h 5 Aspi
.
ranter e Iler Remis earbejdere
til Raådig
hed ved Liniekørsel veid forefaldende
.,. l held eller ve
storre
• dSærtogskø:rael. Man
mener s aaledes at Lokomotivførerne alene
skulde pas•se Raadighedstjenesten, og hvis
der kom nocret
paa, s kulde man først hav e
0
fat paa en Aspirant ell 0 r Remi,searbejder.
Vi gUJd vi t, hvorledes dette kom til at sC
ud. - Det""blev maas ke en Mand, som ikke
·i længere Tid hayde været med paa et Lo
komotiv,· en Mand som havde arbejdet op
til 8 Timer i Værksted eller Remis e, der
s aaledes, pludselig som han. s tod og gik.
i en Fart s ku Ide kommanderes op paa
<Y e i en maaske
·Lokomotivl't for at delta.,.
meget langvarig Tjeneste under særlig
van skelige Forhold. Det vilde formodent
lig i første Række fora.ar•s age Forsinkelse
rnd Udkørselen, og hvad der er af ikke
minldre Betydning, skabe Nerv0si:tet eller
Usikkenhed hos Lokomotivføreren. Netop
under saadanne Forhold bør den største
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bcjdet billicrt
lav{' t i Hjælpe værk ,tederne.
0
Yil han ocrs aa have det lavet ,·ed Lokomo
tivtjenese
t n, lev om det ,i,:.ker paa Bekost
cr
nin0 ,af det fundamentale ved Jernbane
tjene:S ten, nemlig sikke11heden.
Vi iskal i n·æs,tC umme r se lidt paa
r dvalgetl:' Meninc0r om forskCllicre
Forhold
0
0 om Rangermaskin
• ernes Udnytte!se, F-or
b0 redels es - og Afslutnings tjenes te m. m.
C'

KONJUNKTURTILLÆGET.
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at fores laa Konjunkturtillæget bC varet
paa den Rtønelse, man nu ønskede at fa tætte for en længCre. Peri0 de enld et Aar,
( Aar), s aale des at man ikke igen ti1
næse
t A ar 8 kulde ha,ve :B' orhandlinC'cr om
dette.
Dette kuude imidlertid ikke be\'irke C n
Forandring i Tjer;i,estemandsrepræs entan
tcrnes ....' tilling og efter nocren
Forhandling
0
enedes man om, at Tjene$"temændene s kul
de udpccre
Repræsentanter til et Udvala.
r:,
0
cl r sku Ide forhandle med Regerincren
., :,.·
Repræsentanter, ocr dette udval"
l;> skuldC
s enes t den 7. Februar have tilendebragt
s it A rbejde. Vi s kylder a:t tilføje, at Fi
nanH min:i! teren meddelte, at man kunde
forandre Ned$ kæringen for Gifte og 11 gifte, men Belø1bet,, 14 Millioner skulde indvindes.
i hid,S ætter ·1?,emærkningcrnc til Lov
fo1 �1aget, hvilket i alt væs entlig dækk'•r
de Betragtninge r; Finan$ minis ter2n gjorde
gre !elende i inc indledende Bernærkning<'r .

"

0

FrI' dag den 26. Januar var Rep1-æ.ti en
s ationerne indkaldt til
tanter for Orcrani
0
Forhandling af tatsminis ter Neergaard
angaaende -~
I ed kæring af Konjunkturtil
k:get.
:B 01· vor Organisation mødte Forman
den og Kredsformanden for LokomotiY
fyrbøderne. Forhandlincren
indlededes af
0
I-ita l.s mini8 tercn .med -n 0 versigt over tatens ll'tte finans iellc Foi-,hold, der gjorde
det nødvendigt for Regerincren
at skride
0
til en ~ eds ættel.s e af K0 njunkturtillæget.
Rebcreringen vilde fores laa at Konjunktur
tillægct for Gifte nedsattes med 1/« af det
tes oprindeliere Beløb ocr
at det for Oocrifte
0
helt bortfaldt.
Efter at Finan mini teren havde rned
de It dette, omdeltes til Reprros entanternc et
l l dkast til Forslag til Lov des angaaende,
hvor-efter forskelligC Organisationfl repræs entanter havde 0 rdet.
�\f dis e hævdedes dc• t, at man ikke
,..
kundo tiltræde det af Recrei·ingcn
frem$ atto
l•'or la(T,
der havde vakt ''o rg og Bekym
0
ring 'i alle TjCneB temanels hjem, og at Be
styretserne ikke denne Gang vilde tage
An8 varet for 8 a,cren
mC n de maatte have
0
(l
Lcjligh d til for deres Kongres~ er, Gene
ralfors amlinger etc., at forel·,-cc:-crge pørg6:- maalet hvorefter diB se kompetente For
�amlinger maatt{' tage A ,fgørelsen i s in
Haand.
Trafikmini teren fandt A nledning til at
meddele a:t det var Regeringens
• HeDJSigt,

..

.....

'

. , 1

,.

I HenJ1old li I Tjeneslemandslovens § JO I
paahviler det Finansministeren inden den I.
l\f a rls 1923 at forelægge For.-; lag til Lov om
Hevis ion af Beslemmelserne vedrørende Kon
junkturtillægel Lil lalen$ Tjeneslemænd. An
gaaende Hege- ringenil ' yns punkt paa det i Lon
ningssysternet inclførle særlige Tillæg honvises
Lil det i Bemærkninger til Lov Nr. 97 af 23.
)farts 1922 anførte (Rigsd_a gs lidende 1921-22,
Tillæg A, s p. 6251 'ff), samt de af Ministeren
under nævnte Lovs- Forliandling i "Higsdagen
rrems alle.Udtalelser. I Overensstemme! R e her
med maa Hege ringen formene, al den alminde
lige økonomiske Tilsl;and og stals kaI' sens nu
nurende vanskeli"e fi,nansielle Stilling gør det
rimeligt at foretage en ny l.reds krivning af Tje
n stemænd,. nl's Konjunklurlillæg. Det maa
imidlerlld erkendes, at Tjeneb·temændene YPcl
al s lulle sig til de af Regeringen paa Grundlag
af parekom.miSSionens Indstilling gennemfør
te Reduklion.c; forslag i nogen Grad har kunnet
nære Haab om, at· der vilde blive taget Hensyn
hertil ved Revision af Kon�unktuTti.llægel. Re
geringen har derfor ment, at man ikke ved
denne Lejlighed maalle gaa alt for vidl ved Til
lægets Nedskrivning, selv om d økonomiske
Forhold i de fri Erhverv og for talen i sin
Hel,lhed i Virkeligheden opfordrer til al gaa Lil
en endnu s tørre Reduktion. I Overensstemmel
se hermed fremsælles Forslag om at nedsætte
Konjunkturtillæget med 1/. af det oprindelige
til •o-ifte«, meden;; · der til •ugifle« fores laab
ikke fremtidig ydet Konjunkturtillæg. N aar

,,

1
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Regeringen har anset det for )'ellest at gennem
føre denne ondring, er det i Erkend-el e af, al
de en gift Tjeneslem.and paaihvilende· Udgifter
er betydeligt større end en· ugift Tjenestemands.
Regeringen har ogsaa ved tidligere Lejligheder
præciseret dette Standpunkt ved at foreslaa, at
der bør gøres Forskel paa Tillægene til For
sørgere og Ik,ke-FOTsørgere (jfr. Bemærknin
gerne til Forslag til Lov Nr. 154 af 1. April
1921, Rigsdagstidende Tillæg A 1920-21, Sp.
4919, Folketingstd. 1920-21, Sp. '1287. Lands
tfn'gstd. 1920-21, Sp. 1140), og Regeringen øn
sker nu at fastslaa dette i Loven ved de nye
Bestemmelser om Konjunkturtillæget. Med
Hensyn til hvilke Tjenestemænd der skal be
tragtes som «gifte• og hvilke ikke, bar man
ment at man burde følge den i Tjenesternands
loyen § 92, Stk. 3 opstillede Sondring, saaledes
ll!t de Tjenestemænd, der i' Ifenhold til denn-e
Paragraf er berettiget til at oppebære Dyrtids
tillæg efter Sats a, ogsaa vil erholde Konjunk
turtillæget.
Bespare! en ved del fremsatte Forslag kan
forvente at ville udgøre ca.' 14 Mill. Kr. aarlig.
I Henhold til Tjenestemandsloven § 88 vil
Bestemmelserne om Stedtillægets Størrelse væ
re at revidere samtidig med Revisionen af Kon
junkturtillæget. Da det imidlertid er Regerin
gens Opfattelse, at Stedtillægets nuværende Sat
ser bø1' bevares uforandrede for det Tidsrum,
for hvilket det nye Konjunkturtillæg fastsættes,
vil den nuværende B 88 være at bevar-e uforan
dret.

det maa siges, at der er .I ød.stils-tand paa
Færde, dette har de hidtil ikke ment.
Vi d'aar jo a1t se, men svigter de nu,
maa det være en tydelig 1'ilkendegivelse
til alle Tjenestemænd om, ait det ko111Ser
vative Folke;partirS Kærlighed til Tj-eneste
mændene er :ruf en saa platonisk Karaktet,
at de Tjenestemænd der før har kastet de
res Stemme •til den Side, i egen Interesse
maa vende sig fra Partiet, og stemme
paa Repræsentanter rder vil være med til
at ihindre Angreb paa Tjenestemændenes
vitaleste Interesser.

ANpENNITETSREGLERNE.
Det har mangfoldige Gang-e vis•t sig,
at vore Anciennitetsregler gav Anl· edning
til Fo
- rhandlinger med Administrationen
og som Følge heraf op tod Ønske om, at .
søge naaet saad:anne Forhold paa dette
Omraade, at det Jet kunde for.starus hvad
Meningen med Ordrens fo11skellige Afsnit
var.
aaledes opstod i 1921 i .Sønderborg en
Sag angaende Anbringelise i Tur af to
Lokomotivførere.
Denne Sag afgjorde
Se
· ktionschef.en nøjagtig som Ordre111S
Bogstav sagde, men for Organi,sationens
Ledelse, der havde været medviTkende ved
Ordrens Tilblivel,se og kendte alle de der
hen hørende Forhold, stod det ,saaledes,
alt den trufne Afgørelse ikke var i Over
ens temmelse med de Forudsætninger der
var Grundlag-et s, aavel for Organisationen
som for de Mænd, der fra Administra'tio
nerns Side var med i -de første Forhand
linger. Der indløb saaledes forskellige
Fejl i den førs, te O1,dre gl. Ordre H 201.
som Organisationen af forskellige Grunde
den Gang afstod fra med det Sllilllme at
faa rettet, naar der trod,s alt dette var
Enighed mellem Adminisfration og Orga
nisation om Forstaae1sen.
Som sagt -op.stod der en Sag i Sønder
borg,· der efter den Afgørelse den fik, ty-

De Meddelelser der enest er fremkom
men i Dag.spressen, forhi-den Forhandlin
gerne, om Regeringens Hensigter viser sig
altsaa at være rigti1ge. Regeringen vil
igen lade Tjenstemændene bløde fordi Sta
tens Finanser befinder 1stg i en saa sørge1 ig Forfatning so
- m Tilfældet er. Naar
Regeringen foreslaar dette, maa det anta
ges, at der inden Forslagets Fremsættelse,
er o;pnaaet Enighed mellein Ven1stre og det
. konservaitive Folk�arti,. uden hvilken
det er umulig,t at gennemføre Nedlskærin
gen. Hvis det_ koIJJservati've Folkepa11ti er
gaaet med iher-til, skyldes det formentlig, ,at
denne Sag ,bliver koblet sammen med Mi
litærudgiMerne. Og paa denne ag skal
F6lkepartiet' bestaa ·sin Pmve.
Der kan næppe blive en bedre. Anled
ning for d,e,t konservative · F-olkeparti ti I
at vis_e, hvor megen Hold der er i deres aa
ofte udskregne Kærlighed -til Tjeneste
mændene. Det er dem det aflhænger af.
Finder de nu at Situatio�en er saadan, at
33
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delig tilkendegav for 0 rganis ationen, at
clC t nu Yar paaknrn·et at Ordren helt og
fu 1-dt bragtes i OvCren temmelse med den
Aand og de Forudse tnin0acr der i s in Tid
var Aarisagen til A nciennitets reglernes
Tilblivelse.
I den Anledning rejstes , pørgsmaalet
for Generaldirektoratet 0 g ResuUatet af,
at sagen blev rejs t var, at der blev ført
0 n Forhandling med Generaldirektorn,tet,
der bragte en Ordning paa Forholdet.
Vi optryk.ker her Protokollen over de
forte Forhandlinger:

--

PROTOKOL
over
Forhandlinger førte mellem Generaldirektoratet
for s talsbanerne og Hcpræsentanter for Dansk
Lokomotivmands Forening Mandagen den 11.
September 1922 Kl. 10'/� Fm. angaaende For
.<; taaelse af Beslemmeisen om Anciennitetsbe
regn ingen ved Anbringe!f. e i fa. t Tur af Lokomotivper."onalet.
Tilstede var:
for Generaldirektoratet:
Generalsekretær F. I-los kirur. Kontorchef
Jacobi og Fuldmægtig D. 0. Høgsgaard.
for Dansk Lokomotivmand,5 Forening:
Lokomotivførerne Rich. Lillie, C. A. Lille
lund og C. M.
" Ohrislensen (Protokolfører)
•samt Lokomotivfyrbøder J. Boyes en.

.,.
Generalsekretæren.
Vi har tilladt o.<; at ulejlige D'Herrer i Anledning af en her foreliggr n
de ag angaende en Tur'be.'! ællelse i s ønderborg,
hvorunder der er opslaael (' n uoverensstemmel
se mellem 6. Maskinsektion og den lokale Af
" 5 k Lokomotivmands Forening.
deling under Dan.
Sektionen holder paa, al det er Førerancienni
teten, der skal lægges til Grund ved Fastsættel
sen af, hvem der . kal havr Turen, medens Af
delingen meneT, al det er Anciennileln som Lo
komotivmand, der er det afgørende. Vi har
indkaldt Lil Mødet for at tale med Organisatio
i
nen om Sagen i Henhold
Lil del Løfte vi har
givet om. at vi vil tale med Organisationen, for
inden vi g'aar Lil saadanne Fortolkninger af
gældende generelle Bestemme!s er. Den paagæl
dende Ordre er ikke klart affallel paa •dette
Punkt.

-

.
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overenS;, lemme!se om Forslaael.·rn af Bes lem
mels erne. Imidlertid har vi frn den første Gang
vi har været lil Forhandling angaaende An
ciennitetsordningen hævdet det Ramme " tand
punkt, som vi nu hævder, al Turbe.<; ællelse skal
s ke efter den paagældendes virkelige Ancienni
tet (d. v. s. fra Lokomotivfyrbøder An ættelsen)
og at den Omstændighed, al en Mand bar væ
ret tilbageholdt ved Forfremmelse, ikke skal
hindre bam i al opnaa samme Retlig•heder som
hans jevnalclrencle, uaar Administrationen ikke
har noget at indvende mod hans Kvalifikatio
nrr. Vi har forovrigl haft Drøft0 I Se om den
."amme Ordre, men angaaende el andel Afsnit,
der ligeledes kunde misforslaas. og dette er nu
klart og bestemt, saa ingen Misforstaaelse er
mulig. Det vilde vi ogsaa gerne have, at denne
Bestemmelse "'kulde være, og for saa vidt vi -nu
havd(' kunnet faa clen forrige GesekT. i Tale,
vilde han vist kunne erindre vort Ønske, saa.
ledes som vi vil have Beslemrnrl.li! n forslaaet.
Den Gang Ordren udsenclles, indeholdt <len Fejl,
men vi fik den Gang Tilsagn om, al delte ikke
.·kulde foTa.arsage Fortolkninger til skacle for
os. Af den Grund lod vi sagen ligge. Nu er
imidlertid den s ag i Sønderborg opstaael ang.
de to Lokomotivførere. og )fa kiningeniøren
dern de kan ikke læse andel ud af Ordren end
som han har gjort, men han kender ikke som
1·i andrr Forhistorien. Men for os er del saa
dan, at vi meget gerne vilde have Ordren bragt
i (' n s aadna Orden, at de fors kellige Afsnit var
i Overensstemmelse med bianden under den
Forucl:ætning, hvorunder man i sin Tid baade
med Herr Maskindirekløren og med den nu
værend Herr Departementschef Peter8 en op
naaede Enighed om Ordren.

..

..

..

"

-

Ge11eralsekrelære11. s agon frembyder den
\',tnskelighed, al den daværende Forhandlingsleder nu ikke er ved Statsbanerne, rnru vi kan
maa.""k(l [aa en [1 dtalelse om spørg:maalet fra
ham. Fuldmægtig Hiis. der ogsaa l1ar bes kæf
ligrl 'i, ig med denne sag. rr lige]a de. borte, men
han havde •den samme Opfattelse• ·S om Forenin
gen har, ,;. aa der kan være f0 r. kellige Ting,
der taler for. al Hensigten med Bestemmelsen
har været den af Forenil1gen hævdede. Admi
nistrationen har imidlertid ikke haft denne Op
fatte)s e af Ordren, og s om den er affallel, kan
der ikke være Tvivl om, al seklionslederen maa
fortolke Ordren paa den ]faade, s om han har
gjort. Ordren er imidlertid i det hele taget af
fallel paa en noget uklar 1'faade, og vi s kal se
at faa den rettet.
Lillie paavi ·le Uoverensslemmelserne, som
drl i sin Tid var vor Hensigt at faa bort.

Lillie. Det er maaske rigtig, al den Opfat
tel-·o vi Jiar med Hens yn til Afgørelse af den
foreliggende sag i Sønderborg ikke kan læses
ligeud af Ordren, men vi maa dog hævde, al
del er Ordrens Forudsælning, og forskellige Be
stemme!s er i Punkter i Ordren bekræfter ogsaa
det, Foreningen mener, men Ordre H. '201 for
skellige Afsnit skulde s elvfølgelig have været
bragt i Overensslemme!s e med hverandre, og da
dette ikke er gjort er der jo nu fremkommet

K 011/orchef Jacobi vilde blot paapege, at der
i og for s ig ingen Uoverensstemmelse var mel
lem Bes lf\ mmelsen pa,a Ordrens førs-·te s ide og
Br;; temmel.·en paa den anden Side, idet der jo
ikk() var noget til Hinder for, at der regnedes
med Anciennitet om Lokomotivfører ved Tur
besæltelse og som Lokomotivmand ved Forflyt-
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lelse. Derimod var det praktisk talt umuligt
ved Anbringelse i Tur at r-egne med en Ancien
nitet i del i Ordrens Afsnit A a) nævnte Til
fælde og en anden i det under A b) omhand
lede Tilfælde.
L'illie kom nærmere ind paa de tilbagehold
les For-hoM. Det var ikke altid saadanne Ting,
der bevirkede, at en Mand blev tilbageholdt, der
gjorde ham uskikket til at gaa i Tur med sine
J evnaldrende. Paa den anden ide laa det jo
stadig i Administrationens Haand at b stemme,
hvorvidt en Mand ved sin Forfremme! e skulde
ha ve en eller anden Klausul paa sig. Endvi
dere staar del i Bestemmelserne, al lngeniøren
kan bestemme over, hvorvidt den eller den ikke
skønnes egnet til at køre f. Eks. Per ontog. Be
stemmelsen, som vi ønsker den rettet, hindrer
paa ingen Maade, at der kan bestemmes over
do paagældende · efte.r Forfremmelsen.
Genernlsekretære11. Jeg synes ikke, at den
Ordning, Organisationen øn ker gennemført, er
rigtig, men da jeg nu ser, hvor megen Vægt
Organi,sationen læger <lerpaa, skal jeg ikke
modsætte mig, at Sagens løses paa den ad•: Or
ganisationen øn kede Maade. Jeg kal tage Sa
gen op paa et Fællesmøde og d r forelægge de
fremsatte Ønsker, hvorefter Generaldirektoratet
maa træffe Bestemmelse.
Vi vil derefter gaa i Gang med Udarbejdel
sen af et Forslag til en ny Ordre, som vi vil
vise Organisationen, naar det er udarbejdet.

Hermed sluttede Forhandlingerne.

..om

det af Forhandlingsprotokollen
kan ses, blev der Enighed mellem Organi
sation og Administration, endskønt Admi
ni,straitionens Repræsentant ikke helt
kunde tiltræde ,de Synspunkter Organisa
tionen anlagde. Sagen har, som det ,bebu
des i ·Protokollen, været forelagt General
direktoratet, der i et FæHe, møde har rtil
traadt Org.aniisationens Ønske, hvorefter
der i Generalsekretariatet er ud,arbejdet
et nyt Ordreudkast, der er tilstillet Orga
nisationens Hovedbestyrelse til Uditalel,se.
Man vil derefter antage, naar Sagen
igen foreligger i Generaldirekrtor.atet, at
dette .,s na1,t vil kunde tilendebringe Sagen
saaledes at den ny Ordr,e hurb1g vil kunne
komme til at fo1�ligge og dermed løse de
foris�ellige Vanskeligheder der hidtil er
op _taaet paa Grund af OrdTens Uklarhed.
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DE DANSKE STATSBANERS
2 C-3 CYLINDER-OVERHEDER-HUR
Tl6TO6S LOKOMOTIV. LITRA R.
(Vl'd Otto Be11dixen).

Yi har i »Dansk Lok. 'l'id.«, Nr. 12,
1922 bragt en kortfattet Beskrivelse af
dette Lokomotiv, men det var }Jaa davæ
rende Tidispunkt ikke muligt at faa en
nøjere Beskrivelse af det, ,som er disse
Maskiners ærlige Konstruktion, nemlig
det trecylindrede Drivværk, som her for
før te Gang indføres ved Statsbanerne, og
om i Udlandet mere og mere fortrænger
det dyrere, sværere og mere koonplicere
de Drivværk med 4 Cylindre. Imidlertid
er der i det engeLske TidsiskrHt »The Lo
oomotive« fremkommer en Artikel om den
nye R Maskine, og hvori det trecylindrede
D1·ivværk ,beskrives og ledsages af neden
staaende Illustration.
, om det vil ,ses af Fig. 1 afviger den
nye R Type overfladi,sk set ikke synder
ligt fra den ældre R Maskine, som er ud
førligt beskreven i »Dansk Lok. Tid.«,
I r. 22, 1913, dog bemærker man dens stør
re Længde, 19 615 mm mellem Bufferne
mod 19 160 mm, de mindre Cylindre, 470
mm mod 570 mm, og det forandrede Fø
rerhus.
Medens Kedlen, som har en Middeldia
meter af 1700 mm og er 4500 mm lang mellem Rørvæggene, er bygget af 15 mm
Staal1plade er Røgkammeret frem tillet af
26 mm taalplade af Hensyn til den af
Fugtighed og Fo1-brændingsgas fremkom
ne Tæring og særlig for at danne et so
lidt Forbindelsesled mellem Røgkammer
og den midterste Cylinder, hvis saddelfor
mede Overdel bærer Kedlens forreste
• En
de. Fyrkassen er af Kobber med Fluss
jern tøttebolte. Kedlen har 151 Kedel
rør 45,5/51 mm i Diam. og 24 Røgrør
125/133 mm i Diam. til Elementerne i
Schmidts Overhedersystem.
Ornnpaa Kedlen bag korstenen er paa
den mættede Damps id af Overhederens

.

'DANSK fQKOMOTIVT,DENDE

-

11·5

11•5

17·0

Il· I

17•0
48

51·0

J.30
74 0

F'ig-. I. ne Danskr

,1, ..

tal. haners 2 C Trilling-Hurtigtags Lokomotiv, Litra R, med Schmidts Overheder.
Hoveddimensioner:

Maskine:

Cylinderdiametc( ............ 3/ 470 mm .
'lempeislag .......... '. ....
670 l 66 Drivhjulsdiametr1· ............
Fa.t Hjulstand .............
2000 Saml t ..................
9500 Damptryk ................
12Atm
Hede0ade ................. 156,5 m2
44,2 Overhcdcrcn Hedeflade ....... .
9200 kg
Trækkraft (0,65) ........... .
Tornvægt ................. 66300 Tjenestevægt ............... 74000 Adhæ ion vægt ............. 50100 -

amlerkas e anbragt en Luft ugeventil,
em er tatter de ædvanlige nøfteventil r
paa Gliderne. Herved opnaa,s fo1� kellige
Fordel . Der kommer ikke saa let tø,·
ind fra Bane! gernet, og man kan undvære
cl n almindelige
,v rhederdæmper, thi
Luften, om ri.nd uges under Kør len uden
Damp,
holder
Overhederelementerne
Ternperatur n de, aa cl ikke forbræn
den indsuge
de , og amtidiig opvarm
d Luft i arnlerk en, hvorved Afkølin
gen af ..,ylindrene undgaa .
Ma kinen er udrustet med en Knorr
Fødepumpe, om er anbragt paa ven tre
' ide umiddelbart foran Førerhuset og
tr:-ckker Fødevandet ind i Kecll n geru1 m
en l{norr Fødevand forvarmer (,se Lok.
'l'id. Nr. 20, 1920), om er anbragt paa
samme ide, men foran Drivhjulet. De uden finde paa Mai kinen højre ide en
»ikke løftende« Inj ktor, om føder direk
te fra Tenderen. Forud n de nødvendige
Manometre b taar Kedlen
rmatur af
to »Pop« ikkerhed ventiler og to beskytI

..

'l'ender:

Vandindhold ...............
Kt\lind!iold .........· .......
Tornvægt . ... .... ........ .
Tjene.trvægt .
. ..... . ....

21 ro•
6t
21000 kg
48000 -

tede »Dewrance« Vand tand gla samt tr
Prøv haner og naturligvi Dampforde
ling røret med de for kellige Ventiler m.
v. D uden finde et Pyrorneter og en
»ikke registrerende« Hastigheclsmaaler,
y tern Deuta, om driv af højre bageste
Kobb Lhjul. En Hardy Ejektor tjener til
Bremsning af Tender og Togstamme, me
dens Maskinen derimod ·bremses ved
Damfl), ystem Knarr. Et G1·esham-Har
dys Damp , anding, apparat kan ande
foran I)rivhjul og forreste Kobbelhjul.
Førerhus t er meget rummeligt og er
om nævnt. af et lidt ændret Udseende.
Det har kydevinduer og er ærligt be
regnet paa at give g-od Ud igt.
idevæg
gene er skraa efter Profilen.
All tre Cylindre er lige tore med en
T elboring ,paa 470 mm og 670 mm Slag
længde. De virker alle tre paa det første
DrivhjuL sæt og dettes om en Krumtap
forunede Aksel. De udvendige Cylindre er
vandrette medens den indvendige for at
give Plads til den underliggende Truck
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Fig. 2.

Arrangcrttont af Cylincll'C og Glidere ra,1 De DanskC' Stat baners Hur'liglogs Lokomotiv Litra fl.

er hævet noget, hvorved den midter te Cy
lindfirs Centerlinie faar ,en va.g Hældning.
Cylindrene er for ynet med dampmanøv
rerede Udblæsning,sventiler .samt Sikker
hedsventiler, derimod findes ingen Snøfte
ventiler, da disse e:r er tattede af den oven
paa Overhederen <Samlerlrnsse anbragte
Luftsugeventil, fælles fot· alle tre Cylin
dre. Til Gengæld .findes ,der paa alle tre
_37.

Cylindre en automatisk virk nde Omlø
ber, som monteret paa Gliderka sern·e (,s e
:B ig. 2) under Kørslen uden Damp for
binder Dampkanalerne med hinanden.
Stemplerne er meget lette og hver for, y
· 
net med tre Ramsbotton tempelringe. Al
le tre Stempelstænger er forlænget ud gen
nem forreste Dæfosel uden for hvis Dæk
ler, der findes solide Bæringer. Der an-

. .
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Drivhjul o(l" Aksel Lil l) • Oa11ske Slalsha11ers Hurtigtog· LoKomotiv, LitraiR.

terne ikke i elvstændige Lejer, men dere
'l'aippc drejer i Udbori.ngtir foret med hvidt
l\fotal i Gangskiftningsar\111cne, som er
dobbelte eller gaffelformede. Gangskift
ningsarmene er alle tre forarbejdet i et
med et kort med Flanger forsynet Stykke
A.ksel, som paa sædvanlig Maade ved
Skruestyringen manøvnires fra Føre1•hu
set. Det vil forstaa,s, at baade Gangskift
ningsakslens og alle tre Kvadranters Trup
pe ligger i samme Centel'linie, og der er
da heller ikke anvendt mere end tre Lejer
til at bære hele Mekaniiismen.
Forbindelsesstangen mellem Pendul
stangens Topendti og Kvadranten er for
met som en lidske, der frem og tilbage
vil kunde glide uden om den Blok, som
bevægelig paa en Bolt er fæstet melltim
Grenene paa den gaffelformedti Gangskift
ningsarm. Drejtis Skifteskrnen til Frem
ad vil Gang,ski.ftningsarmene bevæge sig
nedad, hvorved Gliderne vil komme til at
følge Kvadranterne neder te Endtil', og
ker det modsatte vil Gliderne følge Kva
dranternes øverste Ende.
Dette System med Anvendelsti af tre
Ekscentriker i tedtit for to hal' den For
del, at man kan forsætte de tre Krumta.ppe
120° for hinanden uden Hensyn til den

,·endes overalt metalliske Pakninger for
o\'erhedet Damp.
Dampfordelingen sker rnd t1·e Hoch
wald Stempelglidere (Beskrevet i »Dansk
Lok. Tid.« Nr. 2 og 21, 1912). De ar
bejder med indvendig Afskæring og en
Vandring paa 13 mm under fuld Udlæg
ning. Hver Glider bevæges af sin selv
stændige Gliderbevægelse efter Heusin
ger-Walschaert System. Dette er for saa
vidt noget nyt, som man tidligere ved Makiner med tre Cylindre lod den midttir te
'ylinders Glider ,bevæges af en kombine
ret Bevægelse fra .begge de udvendige Gli
dere, hvilket dog ved Reguleringen var
forbunden med Vanskeligheder. Ved dB
nye Litra R er man derfor gaaet til An
,·endelse af en tredie Ek,scentrik, som paa
Maskinens venstre Side er monteret uden
paa venstre udvtindige Maskines Ekscen
trik (se Fig. 2). En kort Ekisoentrikstang
overfører Bevægelsen gennem en kort Ak
sel der i to LBjer er anbragt paa tværs af
Maskinen. Forsynet med nedtrængende
Arme baade udvendig og indvendi-g lader
denne Aksel gennem en kort Strop Bevæ
gelsen gaa videre til Kva
, dranten og derfra
paa sædvanlig M,aade til Glideren. Lige
som paa de ældre Litra R hviler Kvadran38
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midter,ste Cylinder,s Centerlinie større el
ler mindre Heldning, da den tredie Eks
centrik kan forsættes derefter.
· Den indvendige Smøring foregaar v,ed
en fra højre Kvadrant drevet Friecl111ann
Smørepumpe (se »Lok. Tid.« Nr. 5, 1921)
monteret pa Maskinens højre. ide og kom
bi:neret med en Wakefielcl Anti-Carboni er
(se »Lok, Tid.« Nr. 1, 1921).
Krydshovooerne føres paa en enkelt
Linial, som ligger over SteirrrpeL tangen
(ved de æl<lre Litra R am·endes dobbelte
Linialer). Alle tre Drivstænger er lige
lange nemlig 2 400 mm fra Center til Cen
ter. Krydshovedend,erne er alle en med
stilbare Broncepander Krumt�nderne
er ,paa,de u<lYendige Driv tænger fremstil
let lukkede med Pan<ler ,stilbare fra For
kant, medens den indvendige Drivstang
·naturligvis her r aaben og i Stedet for
at anvende pænde 8tykke med Not og gen�
nemgaaende Bolt har man anvendt et Luk
kestykke i U Form, hvi Ender som Bol
te føres gennem Hul! er i Driv tangens
Gods og fastspændes med Møttrik og Kon
tramøttrik (Se Fig. 2).
Saavel Driv- som Kobbelstænger er af
I
Hensyn til Vægtformindskelse
fræset i I
,.
Profil. Der er i fuldt Maal draget Fordel
af det trecylindrede System i Retning af at
give den som Krumtap forrned•e Drirn1 el
en simpel •og solid Form, samtidig med at
der er sørget fol' rigelige Slidflader, og det
er saalede s bemærke] se . værdigt, at Driv
hjulene med deres indvendige Krumtap
aksel og andet Tilbel10r vejer 4,00 t. hvil
ket kun er 800 kg. mere end de 3,2 t. tunge
Kobbelhjul med Tilbehør.
Maskinens Vægt fordeler ig saaledes,
at hver af Truckak,slerne bærer 11,5 t, me
dens Drivak el og de to Kobbelaksler hver
bærer 17,0 t eller ialt 74 t i 'l'jenstvægt.
Tenderen er af den i 1907 af D. . B.
ind,førte ottehjulede ,Standardtype, som
fø1:st an-Vendtes til Litra P og enere ti 1
Litra R. Vægtfordelingen er 12,l t pr.
Aksel og den første Aksels idefor kyde
lighed paa 20 mm og den tredies paa 10

mm ,.,rriver Tenderen en særdeles blød og
jævn Gang. Tenderen rummer 6 t Kul og
21 m:i Vand.

DEN LÆNKEDE KÆMPE.
E:t Blik ud ornr Verden i Dag, paa det nye
Aars Tær kel, vi er os ikke noget ,lysteligt Syn.
"
Den Optimisme, om den langt overvejende Del
af Arbejdere var i Besidelse af fol' ca. 3 Aal'
siden, er nu skrumpet ind til noget . om meget
nær ligner Pe. simi me, -man ser nu saa ud
mærket, at del ikke er færdig med at gaa ned
ad Bakke endnu, man troede for 3 Aar siden
al nu var alt, om end ikke helt, saa dog godt paa
\'ej til at glide ind i normale Fo1)hold igen.
�[an vilde eller kunde ikke se og forstaa, at
man ikke u. traffet bragte Verden i Ulave i 5
Aar, for saa bagefter bare at flytte Bl'ikkerne
om, og saa sige nu er alt i Orden igen.
Man troede paa de mange Kc.iferencer om
økonomisk Genrejsning o. s. v., men alle uden
Undtagelse af de Herrer Diplomater, har vist
sin Uduelighed, og Ve dem som vovede at frem
komme med Ytringer om, Ftt vi var paa Vej der
hen, hvor vi nu befinder os, . aavel faglig, poli
tisk som økonomisk, det var Fantasteri, men
det blev ,denne Gang som aa ofte før til Vir
kelighed, men trods al Klar yn er saavel Le
dere som I as ive indenfor Arbejderorganisa
tionerne greben af en forunderlig Forsag.thed.
Organisationerne har det for Tiden som den
blinde Sam on. De kender ikke deres Kraft,
det maa søges i den Om tændighed, at de lige
som am. on ikke var tilstrækkelig aarvaagne
for Owrrumpling.
I den græ ke iVJytologi omtales en Person
- Prome-theus. Han ranede Ilden fra Guder
nes øverste Zeu , og bragte den i en hul Stav
til Menneskene paa Jorden. Til Straf herfol'
blev Promet!Jeus lænket til en Klippe, og en
Ørn hakkede ,ham bestandig i Leveren, tilsidst
blev han befriet af Herakle ·, som var Oldti9cns
Symbol, paa d l'n efter Kundf;kab og Fremgang
higende fenneskeslægt.
I del 19. Aarhunclrede fremstod en moderne
Prometheu -, den internationale Fagbevægel
se, denne moderne Prometheus bragte i aan
delig Forstand alle Besiddelseslø. e Ilden, og
man formede de Be iddel esløses Higen i digte
riske trofer og ild[ulde Taler, man forstod at
det forjættede Land laa umiddelbart: foran.
Da Fagbevægelsen havde givet de Besid
dPlses.løse Ilden i Ej , meldte de politiske Le-
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dere ig lig n I ) andora, (Pandora var den
græ k Mytologi s første Kvinde, hvis Opgave
var al pl'ede lykker over Jorden), og lagde
Fagbevægel en i Lænker, og ba tel og bunden til
"
Forligenes Klipper bliYer den nu be tandig,
lig Prometheu. hakket i Leveren.
Et Blik ud over Verden i Dag vi er o Fag.
b ('nugel en vridende sig under lænkeme Ras
len og som ude saa og herhj mme.
Den modeme Herakle' om kal befri M en
n e. keheden »nemlig Kund kab«, staar den
langt ovenejende Del ufor laacnde over for.
Organi ationerne Jiar vokset sig tore udadtil,
men de har taget I kade paa jælen. Kund
sk'aiben
jæl i Organi alion kampen, kan
·prænge alle Lænker.
Ged er i Januar 1923.
e sing.

.·

Fil'lansaarene 1920-21, 1921-22 og 1922--23.
agen er gaaet til Afgørnl e i Ministeriet.
Om elve Uniformssagen, som er rejst paa
Grundlag af parekommis ionens Betænkning,
er ført en J ække Forhan�ger; den afslut
tende Forhandling fandt ted den 25. d . og
man naaede til Enighed om pørg maalet.
Fæl! udvalget i.ar ført Forhandling om Bo
lig spørg maalet, 0g der I'r nu af G•dir. nedsat
cl Udvalg, hvori Fælle udvalget er repræsen
teret, til B handling af Hu lejespørg maalet.
agen angaaende fhv. Lokomotivfyrb. trøm
Pensionering er optaget Lil fornyet Behandling.
Formandens Meddelelser toges til Efterret
ning.

.

. Udvalge11e.
Punkt 2. Beretning fra
lillelund gav Oply ning om Laaneforenin
gen s Virk om.b d.
Toges til Efberretning.
Punkt 3. Hovedkassererens Beretning.
aflagde Beretning om
Hegn kabel der udvi ·te, at Foreningens F�r
mue pr. 31.-12. var ca. 1 0 000 Kr.
Det kritiske Regn kabsudvalg fremsatte
nogle Bemærkninger, hvorefter Beretningen
Loges Lil Efterretning.

H ovedlcas erere11

Punkt 4. Behandling af Bugdet for Hoved
/ca en for 1923.
H ovedkas ereren forelagde Budgettet, der
efter en længere Di k.u sion henvistes til 'For
retningsudvalgets nærmere Behandling.
Redaktøren forelagde Budget for Dansk
Lokomotiv Tidende for 1923.
Budgettet henvi tes til Forretning udvalget.

HOVEDBESTYRELSESMØDET
DEN 23.-24.-25. JANUAR 1923.

Punkt l. \feddelel-ser fra l• ormanden.
Angaaende det af Foren'ingcn rej te pørg. maal om yn prøverne m. m. forela.a Afgørelse.
Gdir. har under Hen 8yn til d Lte Spørg maals
ærlige Karakter ikke kunnet imødekomme For
eningen Ønske om en mundtlig Drø[tel e af
pørgsmaalet, hvorimod· man agter at gøre Lokomotivper.-onalet bekendt m d
ynsprøve_ rogleme.
Den paa id Le H. B. �fod vedtagne Ord
ning for A'llbringel e af Foreningens Kal)ilal
er .,.ennemført.
'fil Gdir. var indsendt flere krivelser og
Andragender bl. a. angaaend Arbejdsmænd
nvendel e om Lokomolivfyrbodere, om Loko
motivfyrbøderne Anvende! e om Lokomotiv
førere om Indførelse i Kørselsfordelingeme af
en Be;'egning a[ Tjene le-, Køre- og Naltimer,
om Depotfor land rhonorårct og om for kellige
Velfærd foran taltninger m. 111. Paa di . e kri
vel er er endnu ikk modtaget var.
Fore11ingen. Henvende] e lil J. I i.trikt om
nogle Velfærd. foran taltninger, bl. a. Hovf'<:1puder til Brik ene, er imødekomne.
Der er ind endl krivel er til Gdir. om Opholdsvære! rnc for kellige
t der bl. a.
Bramminge og Paddeborg.
Der er ført Forhandli.ng med .Cdir. om ni
form IHeringerne til Lokomotivpersonalet i

Pumkl 5. Behandling af ager henvi t fra
Kredsene.
En ao- angaaende Betjeningen af en Ran
germaskine i 'øn·e undby .l1e1wi te . til For
retning udvalget.

...

Behandling af pørgsrnaal ved
rørende Delegeretmødet.
Man di kuterede forskelU°'e Forhold an
gaaende Dele gcretmødet.
Punkt 6.

I

I .\ nledning af Regeringens Indbyde! e til
F'orhandling 0111 Nedsæltel e af Konjunktur
tillæget afgav Formanden Referat af Forhand
lingerne. Forløb J10. tal. mini steren, amt om
Fælle repræ entalionens tillin.,. til Forslaget.
Hovrclbc tyreisen maatte tage Afstand fra
clrt af Statsministeren forelagde For ·lag.
p nder Hen. yn til, al talsmini steren var
villig lil F'orhandling, besluttede det at afvente
Resultatet af disse Forhall'dlinger, om da skal
forelægge Hovedbe. lyr I. en.
[ den Anledning er Hovedbe tyreisen ind
kaldt til ·Møde den . l<ebruar d. A.
K. Johansen.
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Punkt 2. Kredskassererens Beretning.
Kredskassereren aflagde Beretning om
Regnskabet.
Toges til Efterretning.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN
BESTYRELSESMØDET DEN 23. JANUAR 1923.

Alle var tilstede.
/Junkt 1. Meddelel er fra Kredsfonnanden.
Kredsformanden omtaHe en ag fra Ma ned und og '])ørgsmaalet om Springavance
ment, hvilke11 ag maalte betragtes som færdig
behandlet fra Kredsens ide. En i den ag af
sendt krivelse oplæstes. Redegjorde dernæst
for en amtale med Ing. Dorph i 2. Distrikt
angaaende 2 Lokomotivføreres Turbesættelse.
agen loges til Efterretning. - Oplæste der
efter en fra en A:fideling fremsendt Skrivelse
nngaaende en Turbe ættelsessag. - Det beslut
tedes al tilstille Afdelingen Meddele! e om
Kred bestyre! ens ti!Ling til Sagen.

/ J unkt 3. Behandling af Budget for Kredsen
i 1923.
Krectska sereren forelagde Budget for 1923.
Toge til Efterretning.

R. S.

JULETRÆSFESTER.

Punkt 2. • Meddelelser fra Kredskassereren.
Kredska ssere1:en gennemgik Regnskabet for
1922, der balancerede med 39 346 Kr. 93 Øre.
- Foreslog at rder tilførtes Lovene en Bestem
melse om Re lancer Berigtige! e ved Regn
skabsaarets Udgang.
Regnskabet toges til Efterretning, og det ,be
sluttedes al henvi e det frem salle 1' orslag til
H. B.
Kredskassereren forelagde derefter Budget
forslag for 1923. Dette uilderka ledes en 1 le
Behandling og der foretoges enkelle Ændringer,
hvorefter Forslaget henvistes til 2. B handling.
Under Eventuelt behandledes forskellige
pørg smani.der toges til Efterretning.

Lørdag den 6. Januar, afholdt nordjydsk
elskabelig Forening af Lokomotivmænd sil
aa
' rlige Juletræ i Klubl:>en
al, ytorv, Aalborg.
Ved Fe tens Aabning blev til hver Voksen
Deltager uddelt el meget smukt· Festprogram.
Kl: ca. 6 Em. amledes ca. 100 Børn og derefter
marcherede· ind i den festligt smykkede al,
hvor del , mukt pyntede Juletræ ventede. Fra
Fe ludvalget ide var der udført et meget stort
Arbejde, og Festen aahnede med Klokkeklang
•
og den smukke Julesalme, ,Julen har bragt
velsignet Bud«, hvorefter Foreningens Formand
Lokoiører Gronemann i mukke ,Ord bød For
. amlingen velkommen.
I den mukke al Baggrund var paa en
Forhøjning arrangeret en med ne pudret Gran
skov, be laaende af ca. _o Juletræer i alle tør
ret er. I Granernes lidte var anbragt en ma
lerisk og meget muk i egrotte, med indlagt
elektrisk Lys, Fyr led med '11ængende Gryde
fyldt med Fløde kum og med slikkende Flam
mer, omkring Gryden var placeret en i se[a
milie, bestan.ende af I issefar, issemor og 5
issebørn, deraf en voksen. Her at be krive
alle de Løjer is crne bedrev, tillader vor kære
Redaktør. neppe. Kun skal nævne ·, at issefar
Rolle blev givet af Lokofører Røgilds og Mutters
Rolle af Lokofb. Gerh. Jensen. Af Løjer de to
b drev, udførte de bl. a. foran Grotten en Trækodans til uendelig Moro og Jubel, for aavel
vok ne som Børn. Musiken til denne Dans
blev pillet af Lokofb. V. Jørgensen paa Har
monika. Jørgensen var den store Bro'r af Nisebørnene og hentede sig i Aftenen Løb ho
Fatter mangen t>n Vinge for sine Spilopper, alt
til tor Jubt>I ror Børnene.
Efter al i seEamilien havde uddelt Gaver
og Godter til Børnene, foregik Bortlodningen af
en stor Dukke og Kælk. Dukken vandtes af
Lfb. Rasmus en, Dallt>r o Kælken af Lfb. Ro
the
øn. Kl. JO lullede den vellykkede Fest
for Børnene. Herefter begyndte Ballet for de
voksne, der ik med Liv og Humør til Kl. 2,30.

C. M.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN
BESTYRELSESMØDET DEN 23. JANUAR 1923.

Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kredsformanden omtalte de iden si.dsle
)fode ,behandtlede Sager, herunder en Henven
delse fra Ng. angaaende et Uniform spørgs
maal, det overlodes til Kredsformanden at med. dele den paagældende, at han intet Krav havde
paa Uniform.
I agen angaaeonde Fyrren ning i lri1b ene
des man om, som agen Jaa i Øjeblikket, ikke
al foretage noget.
En Sag angaaende el Medlems Re tance
henvistes til Hb t.
El pørgsmaal angaaende Kullempning i
R.yomgaard ,henvistes ligeledes til Hhst.
'KMd formandens Meddelelser toges til Ef
lerretning.
Udva1get angaaende Tjenesteancienniteten
gav Oply niug om Udvalgets Arbejde; der er
in•dkommet 71 Klager, heraf er 42 godkendt,
11 er henlagt som tvivl omme og
er afvi. t
som uberettigede; Udvalget vil nu fortsætte n
d.ersøgel en i Sagen.

4J
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kofbr. Christiansen, Gb. Herefter dansede og
morede Børnene sig til Kl. ca. 10.
De Voksne morede ig paa bed te Maade til
Kl. 3.
En Tak til Festudvalget for deres store Ar
bejde og Anslrængels er' for �t s kabe en hyggelig
og fornøjelig Aften.
Deltager.

�aar Festen, Foreningens Traditioner tro, fik et

saa smukt og for Aalborg Lokomotivmæn<j vær

digt Forløb, skyldes det selvfølgelig Bestyerels ens store Arbejde og d'Hr. bedes herved mod
tage vor bedste Tak. En særlig Tak til Lokofø
rer . P. Ohristensen og Lkf. Jørgensen for Ar
rangementet med Ni·.SR egrotten, der var ualmin
delig smuk og blev beundret af alle. N. P. er
iøvrigt almindelig bekendt og meget afholdt for
.-ine gode Festarrangementer og sil store Arbej
de, hvor det gælder al more og glæde sine Kol
leger og medansatte. N issefamilien bedes lige
Iedes modtage en Tak, saml de Hus truer, der
I,·yede Dragterne, s om iøvrigt alle der har bi
draget sil Lil at Festen. fik saa smukt Forløb.
I Ballet deltog foruden indbudte ca. 8 0 Lo
komotivmænd med Damer.
Deltager.

•

;-.J yborg Lokomotivmands l<
. orening atboldl
Juletræ \len 6. Januar 1923 paa Industrihotel
let. Fes ren ·begyndte Kl. 7 Em. og der var mødt
ca. 95 :hi[edlemmer med Hustruer og Børn.
Klokken 7 blev Dørene aabnet til Juletræet.
Forman.den for Festudvalget bød Velkommen og
derefter sang D. L. F. sangkor »Dejlig er Jor
den«, hvorefter Fors amlingen sang Glade Jul
og flere Julesange, saa fik Børnene Julegodter
og Runddansen omkring Juletræet be.gyndte og
fortsattes til Kl. 9, saa var der en lille Jule
komedie, arl'angeret og Iscenesat af Hr. Thy
ge.5 en, som høstede meget Bifald
• fra Deltager
ne. En lørdans blev udført af 6 unge Damer.
DPrefter blev bortloddet 2 Kælke. Endvidere
bortloddedes flere Gaver navnlig skal fremhæ
ve:; el meget smukt Taffelur, .som var skænket
af Hr. Urmager Martens, og 6 sølvgafler som
rnr skænket af Hr. Guldsmed Ma,;tens , ligeledes
blev ider skænket en Fl. Rom og en Kasse Ci
g,trer af Hr. Restauratør Jørgensen (»Central
kafeen«).
Derpaa begyndte Dansen for de Vok.sne og
man fortsatte til Kl. 2 N al, hvorefter Fes ten
slultedr, da var man dygtig træt; men kunne
glæde sig ved at havP. tilbragt en dejlig Aften
. ammen.
Eu Deltager.

-

•

..

Den 4. Januar 1923, afholdt Thisted Loko
motivpersonale, for første Gang siden Banens
Aabning, en vellykket Juletræ.fest.
Et Udvalg blev nedsat af D. L. F. og T.
l<'. J., under Anfør:, el af Lokomotivfører R. Jen
sen, der havde arrangeret en ualmindelig dejlig
Festaften, for Medlemmer med :Familie.
Kl. 7 blev Dørene aabnet, og Tonerne lød af
Lokomotivfolkenes Mar$ ch hvorefter Dansen
' al have . unget et
gik omkring Juletræet. Efter
P.ar Julesalmer, kørte en Vogn frem forspændt
en Hest, som blev redet af Lokomotivfører Jør
gensensS øn, udklædt som Ni· e. Lokomotivfyr
bøder Wedebye agerede Nis.'l efader, holdt et
stort Foredrag for Børnene, om NiS5.ernes Land
ved 8 jørring Vold, hvorefter Godterne blev ud
delt fra Vognen, derefter en lys tig Leg, og en
lille s vingom for Børnene. De Voks ne begyndte
dere1ter deres Bal Kl. 10. I første Pause var
Lokomotivfyrbøder sørensen, den gemyUige
sanger som altid, med sine smaa N egerbørn til
Fo1,del for fattige Børns Bespis niug.
Thisted Afdelinger 25-26, bringer herved
en Tak for udvist Imødekommenhed imod os.
J itlegecese11.
*

.,

..

.

....

•

Lørdag den 13. Januar a:Jiholdt Lokomotiv
personalet i Randers -deres Juletræsfest. Til
slutningen var .stor og Fes ten meget vellykket.
Børnene ca. 50 samledes Kl. 5½ og ved 6-Tiden
mars cheredru ind til det smukt pyntede Jule
træ, under Afsyngelse af Jules almer med Mu
sikledsagelse, s enere dansede og legede Børnene,
og
af God
•
• lidt efter uddeltes Poser med Masser
ter fra Hr. H. ørens ens Forretning over nogle
tiloversblevne Poser holdtes Auktion, og deref
ter uddeltes fine Præmier, som blev udtrukne
efter Posernes 1 umre. 2 lys -lige Nis ser morede
Børnene med Dans og pud$ ige Indfald. Hr.
Lokfører s oele, Ar. H. gav nogle Nr., som more
de Børnene kostelig. Nu var Festen for Bør
nene forbi og de Voksne tog fa.t med Liv og
Lys l. Festen varede til Kl. 3 r at og alle gi•k
hjem med den Bevids thed, at have tilhrag-t en
herlig Aften i hinandensS elskab. En god Af
ten for hvis Arr1rngement Festudvalget maa
takke'i..
*

.

Lørdag den 13. Januar afholdt k.bh. Loko
motivfyrbødere Juletræsfes t, s om var besøgt af
ca. LOO Lokomotivfyrbødere m('d Familie, des
uden havde man Fornøje!s en, at se nogle Lo
komotivførere deltage i Festen.
Kl. 6 aa14bnede.s Dørene til s alen og det fint
pyntede Juletræ, og til Tonerne af Lokomotiv
folkenes Marsch s padserede ca. 170 Børn ind i
sålen. Efter Af8 yngelsen af en Jules alme om
Juletræet, fremtraadte en Julenisse som frem
sagde en smuk Prolog, der endte med et Leve
for de kbh. Lokomotivfyrbødere.
Julenissen underholdt derefter Børnene med
fol's kellige Lege, -der samtidig morede de Voks
ne. Børnene blev trakterede med Chokolade,
Godter og et tykke Legetøj, hvorefter en Tryl
lekuns tner morede Børnene C?. n Times Tid. Der
paa afholdtes amerikansk Auktion over en s tor
dejlig Dukke, som paa sids te Bud tilfaldt Lo-

..

De købenihavnske Lokomotivfører Afdelinger
afholdt Julelræsfes t søndag den 7. Januar i
Palads teatrets blaa Sal. ·
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Kl. 6 samledes Børnene om det smukt pyn
tede Juletræ, og Leg og Dan :,'P �i]- h tigl til
Kl. J 0. - Børnene beværtede med CJ1okolade
og fik hver en Pose Godter.
Fra Kl. 10 Lil Kl. 2 fik de Vok.-ne ig en
Svingom.
Fe LudvaJgel og dere Damer fortjener Tak
for den smukt arrangerede Fe t.
Deltager.

DUCØR.

Lolrnmotivfyrb. Johs. Rasmussen, Masned
:und, har fra Distriktet modtaget en anerken
dende krivelse og Ducør paa 100 Kr. for sær
lig Aglpaagivenhed, i Anleclning af Attent, alel
paa Tog 91 mellem Vordingborg og Ma ned
sund.

1i DEN DE

Ære gæ len, Lokm. Møller ogsaa pens. Lokf.
Poggense, C. Christensen og C. Petersen fra
f. var til Stede.
Afd. J< md. Hveger bød hjertelig Velkommen
og takkede Lokm. føller for de vundne Aar.
Festen forløb med Taler og Sange, og mange
Glas blev tømt, men dog atter fyldt lil Ære
for Lokm. Møller, som lakkede bevæget for al
den Opmærksomhed der blev ham ti1delt i Da
gens Anledning og Lakkede for det gode For
hold, der her kede ved Depotet og udtalte Øn
, ket om at det maatte fortsættes ogsaa efter
hans Bortrej e.
Et Vers af den ene Sang lyder aaledes:
Men et Farvel i Dag
skal Me ler Møller ha',
som et Sus fra Øster. øens Larme.
Tak for hver kraftig Ed,
Tak for Fredsommelighed
on ker Lykken vil for dig sig forme.

H.

LOKOMOTIVFØRERNES
JUBILFEUMS-, FEST- OG KRANSEKASSE.

Formand for Lokomolivførerne J ubi.Jæums-, Fesl- og Kran ekasse i 1 te Distrikt er
fra, 1. Januar 1923: L. M. Schm-idt, Svingel 17.
3. Sal. København C.
,,,. . .. i.,..,

HASTIGHEDSINDIKATOREN "TELOC"

tjener til at fremstille et korrekt Diagram af
et Togs Korehastighed m. m., saaledes at Op
tegnelsen for et bestemt Tidsrum altid er af
amme Længde for enhver Del af Linien, en
ten der køres 111ed hurtig eller langsom- !lla,rt.
Den liru)!er intet Diagrnrnpapir, medens Toget
holder, og alle Apparatets Opgivelser kan di
rekte :-:-immenlignes med et tanclarddiagram,
. aaledes at den nøjagtige Kørehastighed over
Dæmninger, i Kurver, over Broer o. 1. kan af
ln:-,;e;; og Hastighedsgrænsen let kontrolleres
ved at lægge en særlig Transportør over Dia
gralllmet. Indikatoren viser ligelede paa sarn1ne Papir Bremsetrykket for Vakuumbremserne.
In trumentet omfatter et almindeligt Urværk,
der vi er Tiden paa Døgnet i Timer og 1''1inut
ter, den Tirl, lVIa kinen har været i Gang, og
Tiden, som Togrt har været standset, og giver
en Fremstil] ing deraf paa Papiret. Ved Hjælp
a E H astighedsindikatoren erholdes Hastigheds
kun·en, cler direkte kan aflæse , og ved Hjælp
af en Tæller faas Oplysnino- om Farten i Mil
eller Kilometer eller hele den tilbagelagte Vej
længde. Brem emaaleren \·iser, hvor og hvor
naar Bremserne har været i Virksomhed.
Det vilde føre for vidt at komme ind paa
denne Specialkonstruktion; det skal kun an
fores, at F::ibrilrnn rne er H a s] e r, T elegraph
Work, i London.
T. f. M

SJFELLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK.

l Henhold til Vedtægternes§ 6 fratræder ef
ter Tur den 1. Maj cl. A. nedennævnte Besty
relse. medlemmer m. fl.
Bestyrelsen: Trafikin pektør Harboe og As
:islent Gliim. - np·pleanter: Kontrolør C. P.
Pedersen og As istenl C. Dænckermorlensen. Revisor: Kontrolør Møller-Holst. - Revisor
. nppleant: KonlroJør Feilberg.
Samtlige fratrædende er viHige til at mod
lage Genvalg. Ka□dida.lli ter ind.sendes til Be
slyreL5en inden U !gangen af Januar Maanecl.
Bestyrelsen.
KRANSEKASSE.

Lokomotivfyrbødernes Kranseka se, Mas
nedsund, giver Krans Lil Lokomotivfyrbødere
over hele Landet. Meddelelse om Dødsfald sen
des til Tih. Pedersen, Hejbergsgade 17, Vording
borg.
AFSKEDSFEST.

I Anledning af Lokomotivmester Møller.
Bortrejse fra Gedser, afholdt Lokf. den 3. ds.
en Frokost paa Gedser Hotel, hvor foruden
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V DEN DE

V Æ R K S T EDS- 0 6 R E M I S E M A R K ET EN D E R I ET S R E 6 N S K A B.
STATUS PR. 1. JANUAR 1923.
GEVINST OG TABS KONTO PR. 31. DECEMBER 1922.
INDTÆGTER. Kr. Ø.
Kr. 0.
Kr. 0.
1
Varebeboldn.
/1
1922
7
512.
42
531.68
Varekøb i Aaret ...240 832.21
248 344.63
Kr. Ø.
Varesalg i
Aaret ...300 104.38
Varebehold
ning 31/1 222 5 001.78
----305 106. 16
Bruttofortjeneste .. · .---- 56 7f:il.53

UDGIFTER.

Afskrivning paa lnventar

Om k o s t n i nger:
Kr.
Ø.
Diverse Lønninger og
Kost til Personale .32 301.13
Bogføring og Revision 1 625.00
345.82
Telefonudgifter ..
431.16
Forsikring . ... .
07.02
Gas og Elektricitet
271.75
Vask m.m....
630. 55
Is og Propper ...
Kr.

Ø.

Renter afLaan 671.
45
-:-lndv.Renter 252.17

419.28
Vedligeb.af Inventar
og Udgifter v.lns. 894.18
Repræsentationsudg.. 265.64
Diverse ....... . 1 149.80
Over11kud . . . . . . . .

39 140.73
17 089.12
56 761.53

56 761. 5 3

STATUS PR. I. JANUAR 1923.

Kr. · 0.
PASSIVER.
3 500.00
Laan i .-\rb. Landsbank
1 134.90
Kreditor: D.S.B.
3 465.43
Reservefond ... . . ..
Kapital Konto:
Kr. Ø.
Saldo 1. J aouar 1922 1 163. 19
Overskud ifl.Gevinst-og
Tabs Konto .....17 089.12
18 252.31
+ Overført til Reserve·
fonds Konto . .... 3 465.43
14 786.88
22 887.21

Kr. Ø.
AKTIVER.
676. 30
Kassebeholdning ......
Indei;taaende i Arb. Landsbank .. 3 958.60
Indestaaende i Arb.Landsbank 3 465.4 3
Reservefond
Depositum ............ . 5 000. 00
Kr. 0.
Inventar ....
5 316.78
-;- Afskrivning.
531.68
4 785.10
5 001.78
Varebeholdning ..
22 887. 21

Ovenstaaende Driftsregnskal.i og Statusopgørelse er i Over�nsslemmelse med Marke
tenderiets Bøger, som vi har revideret.
De opførte Beholdningers Tilstedeværelse har vi konstateret.
København, den 22. Januar 1923.

Arbejdernes Bogførings- og
C. H. Jakobsen.

Revisionsinstitut:
S. Damm.
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'DANSK [Q.KOMOTIV1iDENDE

Spm" Hvilken Dato og Aar er Dansk Lokomotivmand Forening stiftet?
0.

�-.J.•

LOKOMOTIVFYRBØDERAFDELINGER.

,· .f!il

""" '

,,--.

. ,,- .

København Gb.: Til Foi·mandens Navn
oor
•
"
Adre. e tilføje : Telf. ora 46 x.

Svar. 1. Januar 1 99. ·
pin.
Hvor'l.negel kan en Enke cfler en
tatstjene temand faa i Pen ion?
H.

Svar. I erie A. Side 70 o. fl. finde de øn
skede 0-p•lysninger. ·
,I § 64 slaar: Enkepen ionen udgør: a)
aar Manden endnu ikke var pen ionsberet
liget eller i kke havde naaet ein Pen, ion akter
af over 5 Aar, 1/5 a,f Mandens Lønning sindtægt,
henholdsvis Pensionsindtægt, saal-ede., s·om den
ne efter nærvære1nde Lovs §§ 51, 52 og 55 be
regnes, naar den lægges til Grund for Egen
pension;
b) naar Mandens Pensi011 alder var over 5
Aar, 1 /a af fanden. Pension il1'dtæg-t:
c) i Tilfælde. hvor Manden er omkommet
ved Udførel en af in Tjeneste eller afgaaet ved
Døden som Følge af Tilskadekomst i Tje
nesten øller har været pensioneret af ,.,·aadan
Aarsag. (jfr. hermed § 56, 2. og 5. tykke), 1/:1
af den i § 56 nævnte Lønnings- eller Pen ion indtæg.t•.
Hertil knytter sig nogl, e uppleren-de Be
. lemme! er, bl. a. naar Enken er mere end 20
Aar yngre 0'11d Tjenestemanden, at Enke-pen
sione11 ikke kan overstige 4000 Kr. a.arlig og
at den i .de( mindste kal udgøre 400 Kr., Bør
netill13:g m. v.

lagel e: Formandens Navn og Adre se ret
tes til: 0. E. Hansen, Valdemarsg. 2 b og Ka sererens NaYn og Adr. rette, til: J. K. M. An
der. en, ansensg. 3, St.

.

kc111derborg: Formandens
avn og Adr.
relles til: L. Ra mu en, Banegaardsvej og Ka sererens Navn og Adr. reile til: J. Ni sen,
Nønegade .
T

Rc111ders: Ka.ssererens Nav11 og Adr. rcll ,
lil: K. E. Han en, Fredensgade

Ma 11edsund: Repræsentanten for R krea
tion hjemmets Navn og Adr. rettes til: Brodt
hagen Han en, Haandværkerstiflelsen, Ka,;er
nevej, Vo1•dinb0rg.
Korsør: Formandens I avn og Adr s ·e ret
tes lil: N. P. iel en, Nyvej 20. Kasserer ns
�avn og Adresse rette til: H. Israelsen. Dyrc
h ov dgaardsalle 29.
Repra:i entantens Navn og Adresse rettes til:
A. Gu. taf en, Halskovvej 49.
F'recleric'ia: Kal>· • ererens Navn og Adresse
retles lil: W. L. Ji,irgensen, Kongens træde 32
2. Sal.

TAKSIGELSER.

For den tore Deltagel. e ved vor kære
�fond og Fader, Lokomotivmester Cln-. Han
se1i Død og BegTavel.·e takke paa det hjerte
ligste paa Børn og egne Vegne.
Kristine Hansen.
·Hel'Vecl bringer jeg Lokomotivførerne i Ged
ser min hjertelig te Tak for den smukke Fe, l
lighed de af.holdt for mig ved min Afrnjse fra
Gedser. Maatle det god-e Forhoid, som denne
var et· Bevi. paa, altid vedblive at bestaa mel
lem Lokomotivførere og Mester.
•
A. E. Møller.

OVERGAAET TIL ANDEN STILLING.

Lokomotivfyrbøder A. NI. Therkildsen, Vam
drup, er efter Ansøgning overgaaet t,jl Stillin
gen om Haall'clvairker (i Centralværkstedet,
Aarhus) fra 1-1-23.

45

Kig op til Fotografen! 227, Nørrebrogade 227.
Alt fotograferes overalt.

10 pCI. Rabat!

Telefon Taga 2701.

7. :a?J'Ølg-Jøn
Bredgade 45. - København

(,

I
I

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER
Nærværende Nummer er afleveret
paa Avispostko11torel den_ 2. Februar.

fJr<iI>. iANen

Flygel

&;

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

Give.- Jernhanemænd I' 11(.;t.
:-: Rabat paa egne Viwer :-:

Tlf. Vester 452 x

Tlf. Vester 452 x

Piano(abrik.'

H. J. HAN�N

K.

SkrædermeMtl'f

38. Sønder Boulevard 38.

Anbefaler si_q til d' Hn. Jernbanemænd
Telefon Vester 1574 y.

Niels Nielsen,

Uhr- og Kronometermager.

Leverand�r til \'arelolteriet.

Gl. l{ongev. 153. 'l'lf. V 1653x.
Stort Udval\raf Stueuh.re, Lommeuhre,
nteuhre, ækkeulu:e og Uhrkæder.
PJimelige
Priser. - Reel Garanti.
t. KI.s Reparationsværksted.
Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat.

STØT VORE ANNONCØRER

_________:,_______ IEdithDametasker
Wahl, ~,.• _' ' I
Vesterbros Cigar- og Vinimport

Telefon Vester 8210. - - 140, Istedgade 140. - - Telefon Vester 8210.
- - - - Største Lager ar 1sle Klasses Vine og Cigarer samt Foto-Artikler. - - - -

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Veste: 6359 y.

I. Kl. Bageri og Konditori.

Te1ef. Vester 6359 y.

æ ervare orre ning
Kongensgade 15

l stort Ullvalg fra 6 Kr.
Jernbnnefunkt. 5 % Rabat.

GEPOHA

GUMMISAALER

3 Mdrs,

skrf. Garanti for Slid
haler rra
I lr.
Hæle fra
00 Øre
pr. hren.
81,rrelse.
H!DU:T

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

•..============•;•
Gaa ikke over Aaen efter Vand

Damekonfektionsforretningen

,, Vesterport''
(vis a vis Hovedba11egaarden)

har nyt lager og derfor smaa Priser

Kaaber, Kostumer, Kjoler og Pelsvarer
Forsøg blot en Gang, saa kommer De frpmdeles

-

Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat

I•

TH. TONSGAARDS CIGAR- OG VINHANDEL ANBEFALES
A/s

Ø.

Pnklæbes eller slines m. Leth. seh' paa bollet fodt1i
,Ternba11emæ1Hl 10 JH.,t. Rahat

r

Sanitets & Gummivarer
Moderspr. m. fl. Rør
Alt i Sygeplejeartikler
�
Ill. Prisliste diskret mod
30 Øre i Frimærker
•.

I

Amk. Gummivare Indust�
11
Vestergade 3 Kbhvn. B.

Paraplyfabriken "Chi c"

ISTEOGADE 75 MESS,
TELEF, VESTER 34 76
Stort Udvalg i Paraplyer Ol!: Stokke
til billigste Priser.
Provinsordrer efterkommes.
Stntsbanefunktionærer 10 pCt. Rabat

VESTERBROGADE

I I
Telefon Vester 2636 x

A

Det danske Mælkekompagni, København.
98 a 2, Kjøbeubavn B.
Tlf. V ester 8173 eller Vester 8113.

Redaktion: Vesterbrog-ade

Udgaar 2 Gauj!'e maanedlig.

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

Aboune-me11tMpl'i8: 6 Kr. aarlig.
Te,;neø paa alle Postkontorer i Skutli11uien.
Frederiøberr Bogtrykkeri, Falkoner&lle 11.

