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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

DET POLITISKE FORLIG OM
KONJUNKTURTILLÆGET

Da, vi ud! :eniclJte sidsite _ rnmmer af nær
\·æren Bl,a,d fik vi d sidste Ø}ebUik ,at vide
at Foi-Jiaet v,ar i Orden o a \i fiik i den
An.lødning e:n hlile Bemærkrnin a p,aa her
om. Pa,a det Tidisp-unkt troede vi, at det
lrn11J erv,a•tive F,oJ, Uæpiaritri vi•l1d,e ho,Jd,e .siit,
Lø1fte t- il Tjeneis·temænicl,ene. Af Dagspre. n ·ha1· ba1a,de vi og V'ore Mød•lemm 1· f,a.a,et
rnoge, t a.ndet a.t v:iilie . ,cl(.'rfi,a kenlc1es Lndlhol
det ,af F,ol'll�get om Ven tre og de k•onser
v,ative har sluttet om Ko,njunkturtil-læget.
Vi er frla :aill Sid,er 'l'j,enest, e:rnændene f.al
cle over det konserv,ativ,e Fo,lkep,arti, fo11c1i
d l' tte Pia.rti har veget die Løfter de havde
g;iivet 'l'jenes>teunæJ1,c1ene o,m at ikike rstrække
s1g længer,e, end Tjene·..:,temænrd1 ene ved
Fio11ha,nlClJti.ngerne med Regeri-ng,en havde
gj,ort.
Vi skrev ,i rn1·t, ·idisfo � u111mer af Bladet
,1t det l·od til, at de konsen:a,tiy,e dem1,e
C1ang i•kJrn V'ilde lade I ig true til at gaa
,med ,til Rege, ringens Pla11rer, rne.n i vort stil
,le ind næreclie vi en stærk Tvrivl ,om Be
' ta,niåiJg'hec1 2n af rd,e koa1servathie Hepræe· 11>tanter1 Kærl·ighed til Tje,nes,t ma:md
,en 'J \ri\·I der des-værre, viste uig a1t være,
altfor be,gruniclet.
D t er utviv,l•somt s,a,aledes, at en tor
Del Tjene ·ternæ�1d, n'c entlti1a tHhøren,cle
Emhe,clskla serne, føler ig .sn�·dit og nar1
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1iet ,af det konserva,tiY'e Folke,parrbi de1· lige
til det sidste ha1· la;det ig forlyde mød a,t
,cle V'i'lde taa Tje, nesterrnændene 1bi.
Det kon eTv,a,tive FroHreparti ha.vde j
VirlroHgihec1en 'haft let ve, d ,ait støtte Tjene
stemændene 1hviJS de ,�1lrde, og det kun.de
,sammen med Oppo.s,itfons])'artiern,e ,ha,ve
.g,ennemiført en OrdniJ11g, 1 om v,ar ,tilfrecls
.sbillenrc]e, o,g som Tjen0s·ternænooU1e sielv
.hav:de bi•I liget, baa<le i FoD<etiinigiet og i
LanldstJinr,d. Men det konservative Parti
bestod ikke Prøven, de l1od Tj-enæternæn
cle:ne ejle dere e,gen ø, ()g ,svigtede . a,a
.gnmdigt det kunlCLe LaJde sig gøre.
i linden Fouli,geit, hvorle
Vi i sa,a forn)'il:ig
des Emb clsrmæniclienes Oen,tria,1-or,g.ani a:tion
indvar1sled,e til tore Mødel'. hv·or d v:ed
kraftige Udtale] 1er ma:�e de lmn ervati
ve ,til ,at · t,a,a fiast i Heniho,J,cl tiI Løfiterne.
- men , e om det hjrabp.
en<l,og det kon·s�wvative
a,a flort, roller
,
P,ar.biJS Penncførere, .at man ;jikke h:w ,St' rak,t
si1g vide1·e en1d, h\r.ad Tjene teimænrcleme ,, lv
umrnen
vilde girn. Det kunde rhV'ad
angaar lade sig b
øre
men
'l'1eneste
,
mændene knyttede deres Forsla,g til
Pri tallet saaledes, at KonjunkturHl
læget teg eller faldt med dette. D t
te vilde ganske vist, for saa vildt Pris
taUet blev st,aaønlde hvror det n
, u I"'trarar, i ,et
Aar give en um af 3¼ Mrillion Kroner,
men denne Ordning
• vi-Ide da ogs3!a have
medført. hv1 ..; en ti,gl1'irua af P1i tallet fiJ11
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ait Konjunktur
der Sted i Au.gu.s t Ma.aned,
'
ti I læget til Efteraaret i :b vert Fald var naa
ct •op tril samme Beløb s oon vi nu thar.
.
· pørg marulet
Det er pa.a .::5
er om Be,··•o,,
Iti.gihed n iaf Konjunktur,ti'llæget .ait Idet O:t) n
scrvativc P,artis Lølftebrud 'bL>t;-taiar. End
er ' ment er Partiets Handleima
nu mer0 cl
• iade.
naar det har været me dvirkendC til v,ed:F or
...
Geumeimlføæls e ait .give sti,n Tilslut
l�gets
ning til Ned kærången i Fin.anoo,a,æt 1924
-1925 o,g endelig fordi de er gaaiet med
,., U,aifte
,.,
til at crøre 1Fo1�skel paa Gifte 10a
med Henrsyn til Konjunkturtillægets Stør
relse.
Vi 0iptrykker andet s ted d i Blaidct For
:.;ilaigct, der nu er ,ophøjet itH wov.
Vi ,aftrytkker nedenfor icle. n lu"iivl' I l:i e,
'J'j n temærndcn N O1,0aanæ:atiio111er till'i tril1,eicl,c Folllwti,n,rnctF- Lønningsudv alg, i Ihvil
. testerer imod det
kc:n Or0,a.a,nisa.tio•nCrnc pro
, rlicr.
pol•itiske Fo
0
sikrivel1 en, der ,p,aa p,amtlia,e
Orgamiii, a
0
('
ti,oncr V•Crn blev unders kreviet af Ornr
- løl' OhmC yer
· n, K0intro
lærer iaf r111. Pc!Jcr,:,,.l'
og Forretni•Il!gsfører Ch. Peter-se;n, udJtryik
Tjenl~ te
ker i klare, bl,'t.; temte Venidinerer
0
mændienes Opfiaibtelse · af det f() rC1æg•gC nde
i thvtis ldunN,:::· F,older de konI"ervaForlicr,
0
tivc l ,olitikere fl()r,gæv0:, s �gt,l' at 8 kjulc
<lerC:5 �d,a,tante Løft(• brnd. E; kt•ivel'8 en var
.q ,aa,lydeind:e:
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Til F'olketi11yel to1111i11!}8Udcllly.
E;fter a,t undertegnede Organisalioner er hlc1·ct bekendt med den Overenskorn t, som Pl'
"
truffet mellem Venstr(' og Det kon- el'vative Fol
1
kepa 1'li vedrøre.11ide e.n Reduktion af Tjene.-te
mændenes Konjunkl. ur.ti'ilæg for Fina;nsaarene
1923-24 og 1924,-26, 8kal man overfor del
lwjtærede 1,ønrning.sudval•g tillade :$ig at frem
sætte følgende:
Organ.i.saitionerJ1e maa nedJægg(' IJestemt Ind
sib•else ,imod, a
, t. det af 11ævnte Overenskomst
følgende Æn<lringsforslag Lil det Regerings for
slag, som forelagdes i Folketinget den 21. Fe
bruat· d. A., og som efter 1. Behandling he11,.
l'isLes ti-I <let højtærede dvalg, gennemføre
".
, maa protestere imod, al der paa nror}[an
1·ærentde Tid.,,punkt, hl'Or P1,i nil"eauet fremde
le.·.., er underkaslc.t Dønningerne fra de ved
Kri, 0"'speriode11 .-kabte stærke svingn.inger, træf
fes Bes lutning
• om en gennem lo Aar fortsat.
voksende Redukli,o n af Konjunkturfrllæget da

-
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"

,
ved en evenfoel Pris
en aadan RCcluktion
"
,..
:lign,ing delvi vril bor(elimine rC Dyrtid,,lilll"e
gC'til automatis ke s tig,ning, der i Fo-r·vejen kun
udgør Hah·,delen af den k-011 ·talerede Pri sfor
"
høje! s e. Tj('nl'Stemændene3 økonomiske Vilkaar
vil under a.adanne Forhold blive forri11get
• ,til
" for ,dem ;,elv og for talstjenesten.
s kade baade
Del nævnte FoTSlag savner gansk(' sagJi. g
Bemrundel.-e og .'lynes kun at have til Formaal.
paa Grund ar ta,t.skassens øjeblikkelige van
skelige stilLing, a,t nedbringe Tjenestemænde
ne.s Løn·ninger uden tilbørligt Hensyn ti-I den
kommende Tids Prisbcvæg�lser.
I Anledning ar, at det paagacildende Æn
,dringsforslag er 'bl'tegnet som va'lrl'nde i
Overen. ·temmel...e med det af Organ,isa-tionerno
""
undC'l· Forhandlingen
• med Regeringen fr.emsat
le TiU)l1d i Henseende til red.s;J(æring ·beløbet:
større, l.so .indenfor 'Fina•nsaarel 1923-24, skal
man 0O'øre opmærk,som paa, at nævnte Tilbud
ble,· girnt paa Grundlag af et af Regeringen
fremsat Forg lag om, a,t Konjunkturbillæget blev
gjort, bevægoligt, efter Pr.istallet, og kun forsaa
vidt det af Det ·"ta�i tiske Dl'partemen,t sidst
konstaterede Pristal forblev uforandTet Fi11ans
aaret ud, vildl' Reduktionen af KonjunMurtil
læget efter 0Tga.nisabionerne.s FoTslag udgøre
ca ., 3¼ �fillioner K1·oner for ·det kommende Fi
nansaar. s lecr Pristallet saalede. at Dyrtid:
tilla:iget fra 1. Oktober 1.923 aUer !,•ik op med
f. Ek s. en Portion vilde Konjunkturtillæget ef
ter samme Fors lag paany naa sin nuværende
stonels e, liigeil0111 de,t vi•,l,cle falde tili,varende.
'
dC'r om Prista,]IC't y,dm·ligere gik ned. En .."aa
dan Bevægelighed i Konjun-klurtillæ •et vilde
kunne for vareil ovI' dor Tjnn('Stemændenc.
An,derlede$ :titler det ::,ig med det ved tOver
enskom,;len im,el,lem VCni, tre og Det konserva.ti
Ye F o, lkepa�·ti fremkomne Ændringsfor lag, hvris
"
Virkni,nger vil være gan."ke vilkaa1·licre, og som
i 'l'ilfælde af incltræffl'nde -Prii,Stignr.inger hur
Ligt vil ,bringp TjeneI.,·lemændene i den :amme
fortvivlede økonomi.'\kc ituabion, i hvilken de
befan,dt s ig for Tjenestemandslovens Ik rart'træ
dI'n.
Vi maa endvidere gøro Indsigel.-e imod don
Graduering i Kqnjun.klurtillæget imellem gifte
Tjenestemænd og ugifte Lmder 36 .\ ar, som den
nævJ1.le OverenSSkoms t forud!,ælter, idet ,denne
vil vi-rke i,om en plm1løI, og l'ilkaarlig Lønre
duktion 1rnvnlig for saadanne hvi.s Lonni.nger
i Fon·ejen er fast,;at under Hen.-yn hil, at ,de
for størstedelen er ugifte (Kontorister m. fl.)
E11 Graduering a[ Lønningerne udover den
allerede nu i Dyrtid $ tillæget indeholdte har tid
ligere gentagne Gange været drøftet imellem
Hege, ringen og 0Tganisalionerne. og hverken
ka�1
\'enslre eller Det konservative Folkeparli
•
•
,·ære ubekl'ndt med <let i Be!l1ærkningerne bil
•
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RC"geri ngsfor laget ide 3 u.a Lalle. a, t Tjene. le
mand organi ationemc under de :leclfundn
l<'orlta.n llinger ubelingel har modsal ig n aa
dan Graduering.
d fra dri e Belragtnfoger-maa Organisatio
nerne r ttC' en indtrængende Henstilling til del
hojlærede Lønning udvalg om at foranledige, at
Lodor:laget ændres aal de s, al Regeri.n"e• ns
1''or lag om, at Konjunklurlillæget gøres auto
mati k bevægelig,l med Pristallel, bibeholdes.
meden den i Overen kom tforslaget fa LsaLle
irrationelle Gradu-ering imellem gi Elo og ugiflc
horlfalder.
�fan skal -lilføje. at man, for. aavidl idvalget
niaa.U øn. ke det, r beredl til al komme lil
Stede ,og overfor dnuget yderligerC' gøre Rede
for YOl' Opfatte! e.

LOVEN
Den nu rndl,a,O'ne
Lov 011T1 Konjunktur
c;,
ti-llroget ha.r 1folgende Indhold:
,§ 1.
'tk. I. Bestemme!. erne i §s !) , !)9 og 100
i l,ov Nr. 4 9 af 12. ept. ember 19l9, saalede s
:-om denne er ændrel ved Lov r. 154- af 1. April
1921 og Lov r. 97 af 23. )fart J922, er gæl
dC'n-Oe i.ndtil 30. Juni 1923.
Lk. 2.
om "mkl.e.nde fTa, I. Juli 1923 ind1,il 31. )!art "l!):lfi indsætte. 1 ledet for foran
: 11ævntc Paragraffer følgend Bc temm I er:
§ 98.
lk. I. Der ydo ,samtlige labstjen lC'm',,nd
d ikke pensionsgivende Tillæ-g, dC'r udbPtales
maancdl,ig forud og sammen med Lønningen. og
IJ,nævnc. Konjunktur.til- læg.
tk. 2. Per onor, der er an.sal paa Prøve i
, tillin•Ycr, som er nævnt i denne Lov, og hvi ·
Tjenestemænd llled
Grundløn og Alderstillæg:
( jnder 1 200 �r. . . . .
Fra J 200- 1 499 Kr.
l 500- l 79!)
1 00- 2 399
2 400- 2 899
2 900- 3 99
3 900- 4 899
-1 900- 6 399
399
6 4008 400-:-10 399
10 400 Kr. eller derover

Løn i Prøv liden er faslsal ,·e<l Lo,·. yde. der
l<onjunkturlillæg efter , amme H () glel' som for
Tjcn
, c ·lemænd. Det amme gælder Elever, for
saa vide der Løn er fa ·lsal ved Lønning. lov
ell r n anden ærlig Lov saml d i § 12, Stk.
5, nævnte Personer, der er kon ·Lilueret i eiT Tje
nestcman·ds lilling, dog at de 1sidste kun kan op. pcbærc TiHæo- i Forhold ,Lil Halvidel n af Grund
lønnC'n f oT vedkommende billing.
§ 99.
tk. I. For de Tjen slemænd, der oppebæ
rer Dy•rlid.slilltcg i Henhold li,I § 92 fk. 3. a.
(g:ifle Mænd og denued ligeslillede), og for a;n
dre Tjenestemænd, der er fyldt 35 Aar, og som
, p'hold med fuld Forplejning.
talen ik•ke yder O
fa L æltes i Tiden fra 1. Juli 1923 !til 31. Marl, s
1924 Konjunklurtillæget pr. Ma.ancd 1:i,l .ae ne
denf,or under A. næV'nrle Beløb. For alle- øvrige
Tjenest mænd fa h. æLles i -amme 'fid rum Ko11ju11klul'lillægel pr. Maaned lil de nedonfoT un
·cler Il. næv11te Beløb. D {' for Løn1ninger under
J 000 Kr. ang;ivnc Procenter .bm·egne af de sam
lede maanedligc Belob af paa.gældencle. s Grund
løn og AA,lderstillæg. Herefter bilkommer der pr.

Macmed:

(Se neden taaendc Tabel)

'tk. �- l 1"ina11:;aarnl 19:21-25 vil med Bi
beholtlcl:;e af ,de . i Stk. I fa 1-sa.tle almi,ndelige
Regi ('r de maanedlige Beløb hvormed Konjunk
turlillæget udb lalles for Tiden fra t. Oktober
1923 lil 31. Ma.rts lDM, være a,l nod,ætle rn cl:
3'/a pCt. i MaanC'dernc Apr.il ilaj og .Juni
1.9:H.
(i'/a pCt. li M,aanedcrnC' Juli, Augu l og ep
lember 1924,
IO pCt. i Fin an, aarct · (i øvrige i1aaneder.
\'cd dis e Ned sættel. C'I.' bort.ka les Brøkckle
af Øre i de maa.nedhi.ge Beløb, der ,bl_iver at ud
betal .
tk. 3. Konjunklurti Uæget udbel.al es cfler
de11 højcrC' als, for ·aa vidt Tjene lema:1d n

Fra l. Juli 1923 Lil
30. September 1923:
B.
A.
22 pCt.
33 pCt.
24 Kr.
36 Kr.
26
;-rn
28
42
30
45
2
48
34
51
�6
.- 4
40
60
4.6
69
5
7

91

Fra 1. Oktober 1923
Lil 31. Maris 1921:
B.
A.
20 pCt.
30 p ( 't.
22 Kr.
33 Kr.
24
:'6
3!)
26
28
42
30
-15
32
4,
34
51
38
57
42
6"
54
1
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01 l[)"lder
Belingeh,0rne hedor ene:l Dagen fol',
•
Tillæo-et forfalder til Belaling.
tk. li-. Naar samlevende Ægtefæll r begg0
l'r bcrettiget til Konjunkturtillæg udbetales
der Manden Konjunklurlillæget eiler aw erne
under A. Hu lruen efter Sal erne under A.,
•hvis hun er over 3:"l Aar og ikk0 har Ophold
med fuld Forplejning fra talen eller.- efter
at. erne under B.
§ 100.
Stk. l . Enhver, der pensionere. i Renhold
til denne Lov, ydes der et Konjunkiturlillæg, ,som
ber,egnes efter Reglerne i § !-l!-l, dog saalede IS al
Pensionen lørrel e lnoder i ledet for Tjene
stemændenes Gruo,dløn og Alderstillæg. De i
� 69 nævnte forældreløse Børn oppebærPr dog
Konjunklurtillæget e[ler at. A.
tk. 2. Konjunklurlillægel udbelalPs rnaa
nedlig og forud ammpn med Pensionen .
§ 2.
B slemmelserne i 8. ±, Stk. I, i Lo1· t--°l' . /i8!)
af 12. eptember 1919 (j[r. Lov Nr. 706 af 1:2 .
December 1920) amt§
i samme Lov forhli
rPr uforandrede.
§ 3.
§ 101 i Lov �r . Il 9 af 12. eple1nher 191!)
a rcaues saaledes:
Inden J. �Larl•s 1925 forelægger Fina•nsmini
sler n Forslag til Lov om RPvi ion af Bef;lem
melserne i nærværende KapilPl.
fl.

Denne Lo1' træder i K rnfl clPn I. April I !)'23.«
Virknil1"en a,f Lo1·en \"il blive lidt forkellig. Vi ska I aalede nævne ,at for Loko
motivføreæ p,a,a ældste Lonning gaar Kon
.iunkturti,ll! roget ne,d med 2 l'-r. pr. Maaned
fra 1. Juli 1923. medens <let flor Lokomo
tivførere paa Grundløn
, og m p d t '.Di.l' læg
aaar ned med '/:i Kr.
Fra 1. Oktlober 1923 roo1ucer
T(onjunk,turtillæg,et fOT alle Før.ere yderli,"ere
med 3 Kr. 1pr. M1aaned.
For Lokomotivfyrbø·clerne pa� de to
lave t
atser gaar Tillæget ned med 3
Kr. pr. M,aanoo fra 1. JutJi 1923 og for
LdkomlO'tnvfyrbø<lerne paa de øv rste to
abser rnaar Ti1 Ha,get ned med F/:1 Kr. pr.
Maianed fra 1. Julii 1923. - Fm 1. Okito
ber gaiar al,l·e Lok,ornotivf�Tbø.d,ere ,r dierli
gere 11<:}d med 3 Kr. pr. Maarned.

B ra
, 1. April 1924 kommer der en n�·
HeduJ"tion der fior Lokofb. udiaør henhold. d 1 Kr. 30 ØDe og 1 Kr. 40 Øre 1mdl. og
for Lokomotivfør re 1 l�r. 50 /re mul. E11
ligne111de Ned•sættel e ker pr. 1. Juli 1924
og endelig en ni I varende _ edsættel e
1. Oktober 1924.
Med OktO'ber 1924 har Ned ki rin.ge11
naoaet it M,a]<; imum der for v-0re focllc1m
mer var1erer fra 10 Kr. 50 Øre 1 r. Maaned
ned til 9 Kr. 90 Øre. Der er dog a<l 1ldlligc
uf ,,om Medlemmer
der , li!pper •noget bil
•
ligere.
tær·k t og aan ke urimelig virker
� cliskærinaen ornrfor de ugifte Tjene te
mænd unåer 35 Aar, thi de vil jo fra 1.
Juli faa reduceret deres JZ!onjunkturvillæa,..
11100 17 al Kr. ipr. Maaned.

VORE OPHOLDSV/:ERELSER
lndretnin1i:,� li ,af ,de forsikeHi,ge Rum,
Være! er m. rn.. om Lok
. omotivpet an.al.et
er henv:ust ,tH at benytte uncLer Tjøn- ten.
l dførel e, har 1paa manae Ma•a.der aivet
.\. nle,dnina til Klage.
D- Tjenestemænd, der er lidt ældre i
Tjene ten, vi.l mindes at tatsbarnerne .1"01·
en nes Aar ilden nedsatte et UdV18.1g. et
aak•ail,det Velfærd: udval.g, der kulde
ge at brin,g,e lidt Orden i Ophold, være! 8 C'l'
ne, der paa den Tid manae teder mindede
om de Huler, ,der anvi tes Polakker til Op
hold rum. D t er ikke for meget at ige,
at Fo1,holdene mange Steder var rent
ud IS!kancLalø ·e og rdette Udvalg vi før næv
ned bragte da for s,aa vidt og1saa n Yis
011de,n i Forihold�ne. om det nu har gaiad
i aid k1il,l!iJge Aar. Irnidler1li.d. 'J'iderne for
For
andre sig, Per onialet 1blh11er større, ,oa
e
f)
h lid man tidligere fandt :iig tilfreds med.
kan ikike længere sig iat være holdbare.
hvorfor der foa f.ousikelli.ge Sidier frems•at
tei K11a1ge.
Organisaliionen, Lødelse havde allerode
fler Gange hiad't Lejliigihed ti,l ,a.t b ikæft1g
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i, , rn l denne &o-.
t-- og ,d t bl v ft 1'11aancl(' n klart. at d t v n 1· nodv p 1uliat ,at faa
l I· li Il t n Ordn ·1.1
• ''·
n kvnd aenn rn,ft
til uli gir.\· li ·t'haan
f IJl'
inti I -'LI •l
clc� at f,aa , æ
, al Per"l'i
og faa indfort

PROTOK ) L
over
Drøftelse ført mellem Gl'n ralclirektomlrt .for
SLat,;l.r<ln rne og Dan.-k Lokomotivmands For
<'ning ..\lamhgcn d I'n I,. ''PlembI' r 19:2:2. 1il
!hofte!. forelaa porg.-rnaalet om Lokomoti•h
prrsonalrts 01 holclsværrlser,; Indr Lning, Ren"
hold lsr m. m.
Tilst de var: For Gencrnl<direkt0 ratet f r
'tal l· :anernr: jJm,kindir (lklor A . Floor, ;i[a.-kin
ingrnior 11. Havning og Fuldmægtig D. 0. Høgs
gaard.
For I ansk Lokomotivmands Forening: Lok-0molil'forrr l,ich. Lillip , Lokomotivfører C. A .
Lillelund og Lokomotivforer K. .Johan n (Pro
Lok uI forer) .
kulde
.Ila .,·ki11direkløre11 bød \' lkommcn.
ikkr komn1P ind paa de i Foren.ingen. kriYel,.;e
anfortr .'pørg. maal, da d ', . om anført i de1111e,
ikke var nærmere uruclybedr, og rilde anmode
Forrningens Formand om al frem ælt dI' Øn
:kPr, man hanlr mrd Hrn,.,·yn til Ophold værel
-�p1·11r.
Lillie omtaltr del i :,,i11 Tid nedsalte\ elfærd ud mig. der hal'd udvirket en Række Forbedrin
g<'r af Prr onale,ts Opholdsn-crelsrr m. 111·., men
man havd Lndtryk af, al d 1· i ar f' nes Løb
var sket A frigel er fra det i sin Tid fa tsalte.
saa,·rl hYad angik Indretning af Være! srrne,
,.;om cliss ,� Hrnho1d I r: onclelig havde Pers.a
nalforøg l 'en og,-aa gjort sit til, at For,hold nr
nu nll' ,-cnclreclr og krroved (' Poranclringer. Naar
dPr var , leder, hvor O1xlcnen paa Oph-0ld. væ
rrl erne 'ikke Yar aa <>od, om cl n burde væ·1·e,
clr t i mange Tilfælde, al V ;re! rne
skyldt
ikke frembød den HygCTP, som de burd , naiar
de anvi" lE>s Personal�l som Ophold. rum f,or ofte
Der fandlN aan ke
mange Timers Ophold.
,·i ·t enkelte te-der ude i Di lriktorne, lll';r man
v(l cl lnsp (I klion paa aa, at Vær I orne blev 'holdt
i nogenlunde <>od lai1d; men 111'<01' drnne ikkr
·fandt led, var Vær(' I. erne i Hegelrn i en daar
lig Forfatning, og delte ind,·irkPr paa Prr. onalrt
i uh >lcUg Retning.
leder og
Omtalt(' Forholdenr .forskellige
paa1 It•ged l' d l uhl' lclig i, at man haYd l' �J mbi
neredr Ophold:- -, pi e- og 0l'eYær I. er; man
,·ar naturligvis indior Laaet m d, al del' maalte
"
lag s el rimeligt Hen yn til de lokale Forhold
og afl'cnt ind nfor en rjmelig 1 id, naar d t lod
sig gorc fil f,aa ændret saaclannP. Forhold, men
f. 8ks. i Frrd rik h,avn havdr man el In. pek
tion.Yæ1·Plsc, dor ikke benytte I s rPl oH , d tlr
....
kundr muligvi.- inddrage..
Hvad drr i livrigt ogsaa maalle paap ge , var ,
at \rærelsrrnes ralina blev holdt j ly o !! lil'
talrndp Farl'er . om d [' nu or. r de om af.test
mørk ('. jre,d Hrn yn til Omklædning.forh-0ld nr var dr mH ng , leder mrgrt . !rite .. aa lrde..;

;-,

() O' O'Od.t 1Ji Isona[ t kunde føl- ja tilfr
Lopa,.. und r Oiphold t i ta
k'ft,I r.
1·dning af dL c li'orF'or at fa.a l' n
.
"
hold frt•mseindtc� d (' n 10. A uo-u
.,. t f. A. l' n
.'kr.i,·cl� til G n r,aldir kto1 ate1. af folgen
tlc Indhold:

" .

.-

,.

...

Dansk Lokomotivmands F'orcning tilladrr sig
ilrl'l'ed al andra"C' Generaldirekl ra.lel om L('j
lighcd til red en mundllig Orofl I c med GenI"' rnldirrktoralel al tilvejebringe n en artet Ord
ning for, hvorlede I. I)kom tiv1 er.onalel. Om
kla-clnings-, p·hold -. pi:,:r-. Hvilr og 01·rv,�
rrl.�r1· skal l'ærc indretleclr. u<l. tyrede.monterI"clP og rcnholdte, saa al der paa dette Omraadc
kan skabe.., Forhold, om er t!n 'll'lccle for allP
� Di lrikter. og som Aclmini !rationen scl'tl'I' I
som Per onalet kan wcre inlrrrs.�erel i al brrn1·r
ug ovrrholde.
.\'aar man l'illader sig al arn11odr om en saa
da11 Ko11ferI'nce.8 kylcle del. al der blandt Per
sonalet hrrsker meg('n 711 i-'lfomøjrl. r med dr be
,-taaendr F'orhold, som Per. onalrl er he1wi.., L til
al lere undrr under Opholdet indenfor Etalrn�
Omrnacle.
Da drt rilde bli1·e for omfaltl'nde i en kri1·rlsr nærmere al fremdrage de enkrltr I\Ja ,;kin
depoters Dokalilel(• r, fon nter ma11 ,. d en
mundtlig Droftel af l<'orhe,ld(' nr i Lm:indelig
hed al kunnr naa til rn Orcln-ing, om indenfor
rn rimrlig Tid, og me<l fornøden Hensynslagen
' ...
til forel.iggrnd Om,,,tamdighødcr vil kunne mQcl
føre ordnede Til lande, .'Clm Iren skabe Tilfrrds
hed med Opholdet .ind nf-0r , tal P·n:, Omraade.
I )p I er for del kømnclr Prr:onale af stor Brtydning, al Ophold.·værel.rr og øvrige Lokalilr
lC'L' rr af en aa,dan B ·kaffrn.hed . .al del .folrr
:ig blpas under Opholdet uden for Hjem;-;ledI' I.
og ikke paa Grund af Forhold I'ne sogcr andrr
Steder h n. hvorfor man haabcr paa, al Genr
rnldirekloratrl snarrsl belrjligt vil gire Lejlig-
he-<1 til drn her on kede Drøfte!. e for Ti!Yejr
l;ringrl. r af en Ordning af omhandl t• de l•or
hold.

,.

"

.

.".

.,

,.

o-ær('d Drøf.te,I e
Den i krivel n bc,,.,
-,
fandt d refter ted d n 1 . ept mber 19:...2
oa der forte::; h ro,· r følacnde Fo1�han<l
iinQ'I pr tokol:

"
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findes der flere :Ma,
• skindepoter hvor Klæd�ska det maa,c,ke senere være nødvendigt, at ti Ikald-e
bene eT he111Sat i Remi,sen, et Forhold der er s, ærl!ig .sagkyndigt Bistand.
g.anske ua.n .stændig.t og bl. a. og,sa;a bevtirker, a:t
Lillie takkrecle f.or Ma;:;ki
· :. ndirektøren,s Tilslut
Personalets Tøj til,smud-ses ved FyrrenS'Ilingen. ning, lmalhecle med Direkrtørn111<;. Anbefaling paa
Kullempning og de Arbejder, der udføres i R-e en h
r ,elrdig Løst1'ing af Spørg.-;maalet.
m:isen; ·endog i .en,s aa ny RemiI:'e ,5om Ran<lers, ,
Lillelund bad om at faa ;ta,gel Spørgsmaalet
er detrle Forl1-0ld tilrstede.
op om Renholdelse snar,e<;. t; .omtalle cle mnng•r
Ombalte de uheldige Omstændigheder med uheldige Forhold p,aa dette Omraade.
Hen.syn til R,egøring
-en af Værelserne, Sengetøj,
•
,SluLtelig omtalt0 Lillie de u .heLdi.gr ,Belys
Tmpper •O. I. var ikke altrid i den Forfa...,Lning. man ning
s forhold, som fandtes for,skell.ige t,ede1·.
kund
. e ønske, .en af Aarsagerne hertil var den, at
Saa.lede,,; fan.dit ha.n rdet mærkeligt, at Oph.oldsman form.ode·ntlig af -parehensyn h
, avde af.ske
. rmrelser i This, lecl, hvor mm1 nu 'havde elek
di•gel Rengør.ingskonerne og m1 lod Remisear
trisk Belysning paa Stationen og i den i Hr
'
e
bejderne. i Forhi,nde1se med der rs jkke helrl
misen n-erencle Tjenes4ebolig, 1ikke ogsa:a bl-e1·
propre Ar,be,ide foretago Renholdelsen. A:ngaa
in,cllagit i Personalets 011holclsvmrelser, som lig
ende Udsmy.kni- ng,en af Opholrdsværel1serne skul
g,er umidtdelbart L11- 1.der Tjrn,e.-t•rb. oligen, man vil
de J1an
, pege p.aa, al ,F.oreningen i sin Tid havde de sikkert man.ge s•ted-or kunde ,skaffe g,:iclr
opn,aaet, at Stat.spaner- ne fornl,og Indramruing af
og hygg1elige :r~
• rho,ld lilveje ved ,smaa Mid.ler,
de Billeder, Fore,ningen a.n-sk.affe, de til Ophæng
og det forekom ham, al Strarlshanernes Adm'ini
.
ning paa Værelserne. �fa,n ha.v-de· bil delte For
strwtion over f or dp t kørende P. en;onal-e særl:ig
maal og til Ans. kaffel�, e ar Bøger� de sid&le Aar
bunde vise sin lnlere.sse for at gøre Opholdrt
anvenrdl ca. 2 000 Kr., men skulde rdog ·i denne
uden for Hjems Ledet. godt og lilfr.ed,sstiUenrde.
1
Fo1ibind-e1se henlede Opmærksomh
' eden paa, at i
Maskindirektøren
m�11te ikke, cler kuncl-e væ
•
Togpersonalel1s Ophold. værelser foretoges denne
re ,noget til Hinder for, at Hengøringsspørg:s
F,oranstaltninrg
af
Sta
t
.
sbanerne.
Maatle
endvi
•
dere gøre opmærksom paa, at de Brik.'!er, der maalet ord11ecl('S ua rhmngigt af dt• ovrigr For
a:nbrtlnges i Hvileværelserne, er af en uheld:ig ho)1d.
Merd Hensy.n t�l Belysrningsforholdet i TJ1isl0d
Kon,s,lrukt:i.on
. , :_ s, kulrde i ,denne. F-0rhindelse
kunde
Direktøren ikke t1dtale !'iig. Der mraartlr
henvjise til rdem, ,der a.nve.ndtes li Togførernes
Værelser. Ma.aLte beklage, a,t -der 'ikke, ,som f. rære, særlige tForJ10l, d, -der b.avde gjort sig gæl
de-nde,
na.ar
Belys
ningen
ikke
var
gennemført
Eks. ved Inrd•1 1:etning af den nye Opholdsbyg
am,tirdig ,overnlt, lian var· iøvrigt ,enig med Lill ir
ning ,i M.s. .af Dish�ikbet var givet F.oreni. ngen
1
;;:,
Lejhlg,hed til at gøre s, ig
, bekendrl med de forel,ig i, at -de,t kørende Persona,Je ,. om Følge af Tje
1her0trtigecle Krav pafl
nr
"
te11s
Kra.ra,
k
ter
havrl0
•
gen,d-e. Pfaner, før man h·avde 1'.('tlet Henvenrd-eJ.se
,derom rtH Geii_eralrdirek,loralet. N,aa
, r man nu g. •ode Opholdsværelser.
H0rmed slutl('de Mødet.
havde henven,dl sjg t'il rGen•er.aldi�'ektorwtel fur at
faa en ensa1,tet Ord
, 11ing af ,hele S.agen, -sa,a skyl
Denne Drøftelse fortøb
· fuldstænchg iil
cJ.es ,det netop Di'str;ikleT,nes manglende Fors, taa
Repræsenta:nræmer
s
Tiil
l
freds:he
J'
·d, og Orga
els· e af Pers, onalets Ønsker; ,og at man ,af Erfa
1nen alfven:ted,e 1derfor Med-drelelse fr.a
n:iJsa:
t
io
.
ri. ng -vid,&te bl. a. af ,de .nu gennemfør le Vel
fær,dsfor.a11slallni11ger paa Maskri.nerne, :al man Grenerraklirektoratet om at uidrpeg,e en Re
'
kunde have s•tøne TrygJ1ød for Sagens Gennem
præsenta1nt ti I. et ,saiard1ant V,elfærclsud
, va!�.
Iørel&e, naar denne •laa i Generaldirekloratef,s
Men
rdet
,sku
ldJC
ikke
ga;
a
s,
o
m
man
urnclcr
'
Hraa;q,d. Skulde iøvr:igt 1ikke komme Jlærmere
•
For1
h
antd'lingen
var
enr
e
'C
l
r
e
-0rn,
thi
19.
Ja
ind p.aa de maTuge Enkeltheder, mim vil, de f.ore
nuar
d.
A.
rnod,
t
og
For,
e
ni,nge
n
følge�1dc
,<;pør,ge, om del ikke vilde være pra.kti-sk al n.ecl
s, æl.le el Udvalg, J)estaaende af en
• Repræsen M,eidldelehsc fra Genera kli rekfo1,a tet:
tant for Generaldhekt.or.atet eller Gen-eral.sekQ·e
bariatel, en for Mæskinafdel•i, rugen og on for For .
Und-erJienvi1 ·ning til d
- en den 18. Seplember
enin�•e n til Be�andling_ af Sagen.
f. A. ,5ledfundne" Drøfile. lse mellem Repræsen, JOg: Gene1:aJ, rdirekrlora.f<.,1
Maskindirektøren .saa med Sympati p.aa For 1lanter for 'F.oreningen
a
,
n
gaaenr
d
e
Tilvej'elbr:
i
nkelse
a[ ,en ensartet Ord
slageJ
,
,det
har
sin
Bett;dning
a.
t
e
de
enkelte
lo
,
kal, e Fm•holrd, - v:i.t.de anbefale Udvalgefa Ned nring vedrørende Indretningen arf Opholdsværel
sættelse for Generalt...ci\rektoraLert; ogsaa. Udval ser m. v. for Lokomotivpe1isonalet skal; man her
gets,
• SiimmeJ1,sælning kunde han .tilt, ræde, ridet ved meddele, at man formener, at Spørgsmaaleit
det i første Omg.an,g nærmest var en teoretisk om, hvtilke Ændringer cle,r muligt t!iltrænges ]Jaa
Behal).d.U.n.g af Sage-11, som UdTILlgel fik som Op beme,kLte Omraaide, i .saa høj Grwd a. fhænger
aif Fonholdene paa de ,enkelte Srteder, at det ikke,
gave.
M. ed Hensyn til de rent lok.ale Forh10ld vilde .skønnes hensigtsmæssigt at nedsætte et Udva,lg
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Forhold i hvert enkelt Land muliggør. I andre
Lande er det ikke altid .samme i\11'etoder, der anBeregningeTne. og nogen . ikker
1·endes ved
'
h cl ved al sammen lille de for kell,ige Tal kan
clerf,or ikke undgaas. For en Rrokke Lande,
Vedkommend for lages Beregn'ingerne heller
ikke for et helt Budg t, men kun fOl' De'le af t>I
saadant, ofte iFoclevarer alene. og der kan de1·
for kun bl,ive Tale om sammen,Joigning paa d0tt('
Omraade.
I de følgende Oversigter give.3 en ammen
stilling af Prisbevæge] en for de tre kanclina
ri,;ke Lande og Firuland .for Aaret 1922. l alle
fire Lan,de hviler Beregll'ingerne paa de s3mleclC'
Udgifter J et orma1-Hu. holcln'ingsbudget, og
...
er Udgti•ften i 1014-. Pris.·tig
Udgano-spunklet
0
ningen �il de for.skel-lige Tidspunkl0r og for dP
fol' ke!l,ige l dg,i·ft. grupper i Buclg0lt0t 0r ang•i1·0t
i Pror0nt af clgiftPn i t014-.

om det 1mder Mødel omJ1andlede med ,den Op
g.are al for la e en fe: Ile •Behand-ling af agen
for ..;amllige Di tl'ikt, er :- Vedk mmende.
;1lan rnaa derfol' hav I:! det paagroldend Pel'
,;onale henYi....I til i 1>ilfælde, l1rnr rdet maa110
anse cl0 nuYa'rencle OpJ10Ldsværel er for man
gelfulck al snge agen ordnet ved Forhandling
mellem dels ledlige H.epræ enta.rut ('r og de l, o
kale Slat. banemyndligheder i Ligh ('d med den
Ordning, der i .: in Tid er bl vet riværk, at m cl
l[0nsyn til To
, gper. onale,ts Ophold" ncrelser.

'

'"

D nin<:l kri\', 1�e kuldk, oode fulddæn
cl irg den Qyrer<:ln korn t man var naa t ti I.
· ørgsunaa
under Drøft, elsen, o,g 1he11lagde p
m
let iil A gørel e ved de st dliig Reipr ...en
tanter. N,aar Organ'isa.tilone·n he1J1vendte
;.ig NI
neraldirektorat t, var det jo for at
nndg.aa n t·otp deite, om ' Y1aret gik ud pa·a,
og for at fiaa g e nnemført en aa en "'- ar,let
iiil
Ordning o.ni det under Hen'l'l �·ntarren
,..
de lo.k,ale Fro11h lrd var muliot.
Med rclcnne Skrive! e i Ha:an:d( >n hein
,. ndl Hepnc entant r for Orr,.,r•anioa'lit o•nc�,
:--·i, 0 til Gencr.alicli: reiktiora1tet for ,at prote
stere. Re ·ultatet af dem1e H , nvenrdelsc
blev, ,at, aigen paan�,: hlev taget o,p til B handling og formentlig vi I Org,ani ation ·n
fiaa Le.iligrhecl .til, f01· lwed Di::{ titilct at ucl
P' " ge en Re >pnc entant. clt'r kal ucl'talc �jg
lil dette '-' pøro-.�111:wl for mulig fo
r rek.0111moncl-0 For,liokl i,nid •nfor Di ·trikLet. Ved
en saadan Orldn•irnrr ,·il cl r lmhe,s n viR
(,
,a1,anti for En·"'li rteU1Ccl.
, . a,g er æl,t a.a, nu i
Lø ning n ,af denrne
giod Gæn,..°-e, og fter hvad ,·i :har bragt i
Erforing, er det Hen..... i,gten, at indrette
Møn torv" r L:--·e1· i et stort .iællancls,k Dc
p·ot, hvorelitJ0 r Møbleri111,rr
,:, og lin'Clrctning n f
V æ1i(' IRernC' Lan
. rdct over , lrn I f li rcgn-0.
#

I

Da 11111 a ,.k

Prisstig-11ing fm 1014
.lan.l!J::!::J .l11li 1922 Jan.lfJ::!:!

Føtlevarer ....
Klæder, Fodtoj, Vask . .
Bolig ............
Brændsel og Belysning-.
Skatter,Kooting-entrr- n.l.
Anrlrc Udgifter ....
lait
Sv'c ri g·<'

1

pCt.

80
120
55
177
16!l
10H
!)
pCt.

pCt.

:!Ol
15:1
[03
9V

23::J
:!Ol
IO(i
-1 1.!

f>fJ

/.[

pCt.

pet.

78
J JO
68
88
164

102
140
68
107
�72

!)Q

116

9fi

110

pCt.

pCt.

12i
ti�!)

t68
171

13G

'168

21 l

151
138

157
--149

I15
137

73

68

6(i

169
----175

Prisstigning fra Juli 19 11•
Ocbr.1922 Juni 1922 Dcbr.1921
pCt.

Fødevarer ...
I 022
Beklædning
!l90
Husleje .....
695
Brændsel ......... l 240
Skn lier .......... 2 42fi
lait ... 1 057

PRISBEVÆ6ELSEN I DANMARK
06 ANDRE LANDE

!li
12�

Prisstigning fra .Juli l9J/•
Dcbr.1922 .1 uni 1922 Dcbr. 1921

Madvarer ..
Beklærlning.
Hnsleje ...
Brændsel og- J3ely ning .
Skaller*) ........
Øvrige Url_gi[IP1· .....
Tnlt
F'i n lnnd

pCt.

/4.
l
I i

Prisstigning fra 1!)tl•
.Tan. 1923 .Juli 1922 .Jan.1922

66
F'øcle og ydel. csmidler
Beklædning ........ 108
Bolig ............ 'r,;1
8
Brmndsel o_g Belysning-.
103
Skaller ........
90
Clvrii::e Uclgiftc,· ..
88
'kl It
N o r g<'

)lCt.

pCt.

I 03!)
999
65/4.
t J61
I 993
1 03i

pCt.

J l30
I 007
fi02
I 149
I 998
l 072

�[eden Prisniveauet ri Danmark
. og verig0
Forho-ld til Nive, auet · 1.914- var omtrent en,
Begynde! en i 1922, har Pri nedgangen i
.,. første Halvdel vEeret b() tydelig s·tærkero
arets

1 det følg0nde ,kal ,der til ammenligning
mPdclPle,' noglp Opl• ysningP1· om Prisbevægelsen
i for. kellige andre Lande.
For de tre , kandi.mtvisk-e Lande og iF,in
land er Grundlaget for Pni, beregningerne brag1t
•
i saa nær Overen sternmelse, , om. de særNge

*) 'katter er medtaget ved Beregningen af clet �amledc
Stigningstal.
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i venige end i Danmark, og mrd 'U:- Nedgan
"en fortsabtes :i verige i id te Ral\·del flf 1922.
var Pri,sniveauet i Danmark næ ·len uforandret
fra Jul<i 1922 tiil Januar 1923. Y l'd Begynde!. en
af Aaret 1923 er Prisniveauet i Danmark cl r
for 1betyde1igl højere end i verige. I 1.rorge.
hvor Pri niveauet . ·den 1914 -som Regel har
været en Del højere end i Danmark og verjo-e.
h-ar der været Nedgang gennem hele d0t sid..,l
Aar. For alle de tre skancl•inavri-ke Lande
gælder det, at Prisfad-det i AareLs før;;le Halv
del har været n-00-el stærkere end i ,den . id.,.-te
Halvdel af Aaret, hvor Pri erne ,i Dan
, mark.
som nævnt, endog var næ ,ten u[on1ndrede. l
Løbet af hele Aaret 1922 er P1,isniveauet i, ve
r,ige og :'-lorge fa'ldet med ca. 15 Pr-0cenl. me
den det i Danmark kun er foldet med 6-7
Procent.
l I• i111•lan
, d var P1'i ligningen i De l'ember
1922 1 057 Procent. Pl"i bevæge!. en har væl'et
1· ('t uensar,tet i del icl;;le Aar, men Hevægelsernr
rrft Maaned til :Maaned har kun været smaa.
For England orfenllig ...0ør s hvPr :\laaned i
•Labour Gazelle« Hesullaterne af for tagne Be
regnringer over P1,i liniveauet. Beregningerne
foretages paa Grundfag af samtlige · clgifler i
C't normal-t Arhejderbudget, og Foruds, rolningen
er her Vig ('som å de ;;.kancl1inavi ke Lande. al
"
Forbruget ladig :varer , til Forbrngel i 1914-.
"
I Januar 1922 var Prisstign�ngen 9:2 pCL.; i
.Juli 1922 og i Januar 1923 var Prisniveauet
iien ho1ldsv,is 84- og 7 pCt.ovN 1914.
For de fleste andre Lande rncl de allcredr
nmvnlr e lader Pri.is,l�evægelsen ;;•ig kun følge for
Fødevarer, idet der - som allerede nawn-t som Regel ikkI' lune,; en. artl'de Oply, ninger
'
nm Bevæge] en for hele Hu.-holdnin b•shudgetlet.
Paa Grundlag af del af I et ·nternalional I' Ar
hej'Ci,5bureau i Genf udgivne 1Iaaneds. krifl: • [n
lern-ational' Labour Review« (,Renie int rnalfo
na,l du Trava-i,l«) meddeles i ncdenslaaPnde Ta
he.l de forelig.ge-rnde Oplysninger fra Pn Rækk<'
Lande. Da Grundlage,t for Bewegn
- iingerne ikke
er hel.t rnsarlet, vtil en umiddelbar Sa:mmenlig
ning mellem Ta Mene for de for skell•ige T,flnde
1·Æn·e forbundet med nog n Usikkerhed. Der
imod vil Bevægelsen i Pt'isnive<1uet for de en
kelte Lande fremgaa merre . ikkert a·f Tabellen.

.Juli-.Ja11uar
1922 l 922

Maanecl
pOt.
pCt.
pCt.
.Novb. :2:2
Ita lien (�1ilano)
4.16
39:2 4-5$
Østrig (Wien) . .Oecbr-�2 1052000 32 100 74-700
916 1330 1367
Czechoslovakiet. ..Oktbr.22
Polen (Var, jav) ... Uecbr..1:2 823700 l2971 I 7349
1022 1039 l130
Finl11.ncl ., ......Decbr.:2:2
127 16
115
l orgc ..... , ...Decbr.:2:2
7� 102
6H
Sverige ....... Jan.:23
Danmark ....... .l1!.J1. :,c!:�
�()
$4
97

.

La nd e udenfor
Europa
Forenede Stater i
i ord-Amrrik a ... Novb.22
Kanada ., ......Decbr.:2:2
Au
. Novb.:2:2
• lra i '11. .
New-",,. alancl
.l ovb. 2: :2
.Decbr.:2:2
Indien ....
Sycl-Arrika .
. Novb.:22

.

f'ris;sfig11n
i genfor Fadevarer, d
i n
e 1914.
.JuI i .Ja IIuar
id, te Opgorrlsc 192:2
l!l:2:2
La ndr i Europa
Maaned
Jl I.
,,ut.
pCt.
J;;ngl a11d .. .. .. Jan.:23
0
Tysk litnd • • • .... .Jan. :23 1;!�500 (i7:'l(i :2;16:'l
Fm nkrig (3 :20 Byrr ) eptbr.:2:2
:21 :2
:21!")
:2Ml
(Paris) .. Drcbr.:2:2
:207
:W5
:219
;l:2!l ·:2 1
Belgien .. : .. . .Decbr.:2:2
317
Hol l1rnd (Amsterdam) eplb.2:2
40
41
I,
chwciz ........ Novb.:2:2
55
5:'l
7
Italien (Horn) ....Decbr.:2:2
376
3!"J9 369
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'1:2
I,()
1,5
39
57
2: 0

:1n
j

4
'1-4
60
"16

:-lU

4 !)

4-2

4i

6\J
21

foden.for de evropæiske Lande har P1•i be
l"ægelserne for Fød(' varer l"æret meget for kel
.lige i Aar t 1922. De tre skandinav:i ·k1• .Lande
England.Holland og chweitz, •d.. v.s.de Lande'.
hvor Pris tigningen fra 1914 har været for
holdsvis mincu t, ,ni er alle edgang for :E'øde
varep1<ilserne i Løb l af det s•idste Aar. N"edo-an
gen har som Regel Yære
, l forholcl;;vi:; støl'. l
Aal'el førs-te Halvdel.
Fra,n.kri. g viser en mindre :Prisnedgang •i
Aarets før le Halvdel, men i del.'iidsle halve Aar
har Pri i,·erne været ret kon tante. I B�lgien og
ltalien erFødevarepriserne eftrr en mindre Ned
.gang i Be gyndeisen af 1922 nl! igen naaet -op
lil ,omtrent samme Niveau som for p t \ ar siden.
L l olen har Pri,serne i det s,id. le Aar Yærel i
·tadig ligJ11ing gennem belc Pe1•ioden. Drl
samme gælder Tyskland, hvor Fødevareprriser
ne d. Løbet af 1922 er steget til -det 5
60 clob
belte, en ligning, der særlig faldPr paa Aaret.·
sid/Ile Halvdel. I Østrig 4--cloblcdes .F'ødevare
priserne i Aarels fø1 te Halvdel, ogf dereflcT 4., aanecler fra
doblede de atter i Løbet af de 2 i\
.Juli til eptember, da Pri:;sligningen fra 1914anclrog I 353 000 pCt.; fra ' c•plrmbe,r til Decem
ber faldt Priserne med ca.en Fjerdedel. l Cze
cho lovakiet var Pri eme rel , tille,staaende i
Begyndelsen af 1922, men faldt fra. .Juli til Ok
lcber med næsten en Tredi, ed l.
I Landene uden for Europa har Pri erne •i
1922 vrorc-l r t uforandl'ede. l de F'orenede, ta
ler, Kanada, Australien og New-Zealand har
"I< øclevarepriserne gennem hele Aaret !rigget ca.
/i-0 pCl. over P1'i. erne i J 91 /i-.

'DANSK lQ_KOMOTIVt'DEN DE
AMERIKANSK MODERNISERING

Fyrbødere forelrækker al fyre pa.a de svære
Ma kiner fremfor ,paa de 1J11indre af samme
Type, men med 15000 .l!b. mindre Trækkraft.
I del amerikan ;ice Tid krift »Railway and
JJOcomotive Engin ering• er i en Artikel be
. krevet, hvorled Moderni seringen af Lokomo
tiverne udføres. Omforandringen foregaar, om
ovenfor nævnt, ved at kas sere de gamle :@lad
gliclere og anbringe lempelglidere ; ledet.
Dette lader iig aa moget lettere gøre, som Cy1 inclre o- g Gliderkas.er efter amPrikan. k Praki sjælden er , tøbt i eel tyikke.
elve Gliderka en er tøbt som en .Ramme, der Lilli,ge med
Gliderdækslet, og ofte med de am.mc tBolLe,
,boltes til Cylindergod et. Det forstaas derfor,
at det er en let ag at fjerne de gamle Glider
kasser, høvle eller fræse del gamle Glides-pejl
bort og ov (!n paa dette bolte l't lykke tøbe
g,od , 1hvi. udborede HuI• a1ed danner pejl for
en tempelglider, meden løbegod ets Kanaler
passer ammen med Damp- og pildedamp ka
nalerne i det gamle Glider spejl. Endvidere til
lukke· de gamle Dam1:>J-analer i addel tykket,
m d ns derimod pildedamp.skanalerne bibehol
de , hvil-ket betyder, at Ma kinerne efter Mo
derni ering n fremtræder med udvendigt
D11mprør.
Maskinerne forandre alt aa fra al aT1bejde
med mættet Daimp og Fi1adglidere med udvendig
fod lrømning til at ar'bejde med overhedet
Damp og tempelgl-idere med indvendig Ind
. trømning. Dog maa det ige , at den opna.aede
fiorhedrede Økonomi væ entlig ' kyldes Anven
del en af den -0verhedede D::tmp, meden det
forandrede Glidersystem kun maa ibetra,gle som
Pn Forbedring, der bedre egner . -ig til y. te
rn t med overhedet Damp end Fladglidere, selv
om dis e rnr aflastede.
(Tyskeren, Geheime Banra.l, Robert Garhe,
som sammen med Wilhelm chmidt har Æren
af Indførel:en af det me.st udbredte Overbeder
system -0g den Fuldkommenhrd det er naaet til
i Lokom-0tivdriften, skriver i sit Værk »Die
Dampflok-O'l'.Ilotiven am Gengenwarth •, at tem
pelglider n i M'Od
• ætning til Fladglideren fa1brik mæ igt set er langt lettere at frem lille.
Endvidere kan den a:rnme Glider tørre! e an
vendes til alle Typer ipaa Overl1ecler-Lokomoti
ver og er let tilgængelig for Reparalio1wr. Va'g
len er kun ringe, og 11aa1· Glid rslok-ken er grn
nemgaaende og 'bære. og . lyre i b gge Enckr
er Frikti-0nen den mind t mulige og liddet saa
ubetydeligt, 11t tømpelringen 'Ofte kan nue me
.get længP.
tempelglidpren kræ,·er kun lidt
møring og er megel let at bevæge, og hvad der
navnlig er a;f Betydning rnd Anvende! en af den
over!hedede Damp, S-Om er langt flygtigere end
den mættede den •holder bedre tæt.)

AF ÆLDRE LOKOMOTIVER
(Voll Otto Bendixen)

\' i har tidligere i en Artikel i »Dansk Lok.
Tid.• Nr. J.6, 1921, om Lokomotiverne A11hejde
i de Foren de tater iberørt de amerikanske
Jernbanekompagnier
yn -paa Lokomotiverne
o,b di e A1'bejde. Det vil erindre s, at efl r
amerikan k Mening og Opfattelse bør et Lo
komotiv, kon trueret til at udføæ et nærmere
belegnel A1fu jde, udføre delle Arbejde - -0g
helst lidl til - aa længe som muligt, men
:;aa ,billigt om del ornrho,·edel lader s�g gøre,
hril,kel vil sige rn t•cl cl t imind t mulige Anlal
Reparationer. Man gik jo nemlig ud fra, at
�I a kinen i Løbet af nogle Aar vilde være umo
d l'rne i Forhold til Lokomotivlekniken Frem
·kridl og ndvid re l!fler al andsynlig1hed for
lille Lil al tilfred slill de ted e tigende For
dringer, l1Vorfor man rrosonnernde, al del be
lalle sig al ka· er en ·il'Iaskine efler nogle Aars
Forløb og ,købe en ny og tørre g bedre i Ledet
for at vedligeholde den gamle med dyre Repa
rationer, for ·aa dog alli,gevel lilsid l at kassere
den som uprakli k for ikke at s,ige uanv endelig
til det forø de Arbejde.
Drl ynes dog som fler Jernbanekompagni
Pr er ved al ændre denne O,pfallel e, idet der i
...
Løbet af de id t e Aar er paahegyndl en Moder
nisering af forskellige el katber Lokomotivma
teriel. aalede· J1ar »''1he Delaware Lack\\"anne
and' Western Ry• Yed amarbejde med »The
Franklin .Raihrny Lrpply Co.• omforandrel O!!"
moderniserel 50 af deres Lo·komotiver, medens
endnu 25 staar for Tur eftHhaanden. �om de
;;kfll ind paa HeparalionsværkstedPl.
.\ [
1 askinerne, . 0111 alle lidli-gere har arbejdet
mrcl rnætlel Damp fordelt til Cylindrene ved
Hjælp af dr gamnwldags Kas. eglidere eller
J< ladglidere blivrr for yn de med Overhedere
. amt faar d gamle lid rk er og Glidere
fjprnel og Pr lallet med nye Glidel'ka ser med
'lempel"'lidere. 0 mforandringen løn·ner sig.
Banen har gan ke vi t ikke afholdt nogen vi
d n ;J;:aibelio- Prøve, men Flordelene har vi t ig i
Prak is. D r er saaledes opnaaet en For'bed
ring i Økonomien m d Brænd. el og Vand '])aa
fra l 7 til :25 pCl.. Endvidere kan yderligere
befordre:, en 90-JOO Toa s taalvogn og Køre
lidrn holde s uden ,Fiorøgel. e .i For'brug. D tte
betyder en ikke Yæsentlig Forøge! af den ,be
fordrede Varemængde. N ogle af Banens tore
Consolidations Type L ,-komotiver (1 D), som
lidligere maatte fyre af to Fyrbødere, kan ef
ter )[oderni eringen fyre s af en enkCIt Mand;
og clrt er rnclcla Pn Kendsgerning. at B:rnens
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50 AARS JUBILÆUM

I Ged r fejrede Lokforerne . Madsen og
/.. Ha11se11 deres Jubila:-um. - Begge Juhilarrr
er rolige og pligtopfyldende �ramd. �'f. har rn
Tirl l'ærrl Fonrnrncl for .\ f.clclingen -0g H. Jiar i
[1(,,·r Aar nt> rl'l Ka..rrrr. - Dr er ,aalrdrs
1,L•ggl' godr Organi;;ations1m1:>nd og hra \'l' Kn11111wratrl'.

Den 16. 11[art fejl'cdc Loko111ot-irmesler .1.
Ctll'cl:en, l{øbrnhavn Gb... il 50 Aars Ju,bilmum
11ndrr ml'gl'n 0pmæl'k. omhrcl fra ,, aarrl 0vrr
som r ndcrorclnedr.
Paa 0rganisalionrns Vrgnr onskrcle For
mandrn .Jubilar<'n hjrrlrlig til Ly•kkr.

T;okfører \'. llo1111e i_Kallundborg frjrrde li
grlrdes sil Juhila,(1111. .Juhihren har altid rn·
rrl rt trofa.-L �lccllem af rnr 0rga11isation og
staar i rl gcdl l<orhold lil ;;inc Kolleger. \'i
onskrr H. hjertelig til l,ykk I' pa.a .Tubila'111ns
cl-agrn. I l'dsagel af rnrr he.lslP Ønskrr 0111 llrld
og- Lykk (' i F'remlid I'11.

Kv.

l'a.a Fyen f<.>jrrde Lokok:motivførel'11e J/. ('.
/ Jrlersen og P. U/M>11 i :Nyborg . amt \'. '/'. ('.
/,1111d i A st>nR clet·e,; .Juhilrouri1. - P. er rn i
,-;in T,irnr•stP mrgrt inlrrcsr-r,·rt og dygtig l.o
ko1notido1·pJ'. Pn 11d11HL'rkrt ,g-od l(amnwl'at og
(•n sa>J'(klp,; rrtsind·ig �land.
!'011I ()l.�e11 har r,ercl . lat,ionrrrt i l�1·rdr
rik harn. �
- lagel:-;c og :'\yL•org og krnclt Landrt
orr,·, idrl man ikke unclgaal' at lmggr .\lærke•
lil "han,; 11,\lrninclrlige kraftfulde og sloutr Skik
En uclm,l'rkrl Kammrrnl. j01·ial og i
krlsr.
Br iclclPISP af rl spl'ucllrnclr }Tumor.
LokL \'. '/'. E. /,1111c/, A,;. rns.frjrede ogsaa .·it
.Jubilæum dPn t. April.; C'J' rn m grl fl,ink
.\rand.

25 AARS JUBILÆUM

so111 [JOkomolivforrr kan 01'ganisationrn. flw.
nrnng aarige Formand, H.r. Ol1r. Chrislrn en i
1•:sbjerg frjrr clrn I. April. Vi ,benyllN Anlrcl11ingcn lil al .ende C. \"Ol'l' brclstc Ø11i:;krr i Ua
ckn svunclnr
g-rns Anledning med rn Tak r·r
()
Tid og Hrlcl og Lykke i drn k Immendc.
l�ncll'•iclr1·r kan Lokf. P. (',lni. ten en, Grd
,-;r1·, fejre 25 ar..,clagC'11 .-;.om Lokomot.ivfor r og
•Hl Aarsdagen for sin .\ nsrcltrlsr vrcl 11anrrnr.
1 en I. \ pril fcjrcd folgrnde l,okomoti,·fører 25 Aarsdagcn fol' clr,·es Ansætte!. e . om
Lokomotivmænd.
r Kob C'nharn G frjrrcl (I Lokomol•ivforcrnr
n. J JeJersen, J. G.. Petersen, 1. , . Graubo/fe.
I. C. 01.·eu, K. A. Ha11se11, ('. M" Hojer, V .11.
./o/l(111se11 og /'. 13. ('lr111se11 clrn,w .\E,ei-keclag.
1131andl de her nævnte .Jubilnrer er Hl'.('. .1/.
Hojer v I nok den, drr r,· hed, I kendt. Landrl
orrr ved in Dellagelsr i Por ningslivrl. iclrl
ærlig akti,· hal'
lian oflr har n.crel Delrgrrel.
H. været om lokal Fol'rningsmand, idel han i
e11 arræk,kl' har va>rrt i Afd. I .s Beslyrrlse, og
hal' l'irkel . om �æ. lformand til , lotte og Glædr
fol' ,dem, han har . amarbrjclrl med.
Det gælder iøHigt om clrm · nlle, al cl I' l11·rl'
for sig har udfol'l Lokomolivma ndens ansvars
fu ldr Gerning mrd Pligttroskab mod D.S. B. ,og
l'ecl rlr,·es rrtlineclr P,t> l'rl blandt o:', gavnrt den
Stand og 0rgani ·alio11. Y,i tilhører. derfor kal
dc•r paa de1·rs .Juhila,umsdag ly-cl (' rl fulcllonrnrlr
Ti! Lykkr« og Tak ro,· dr mangr ars go Ir
, H ma rhPjcle.
?
For Afd. 1. - /,. M. 81'11 111idl, / 111d.

Lokførrr H. / Joulsen i Aalborg r,· en jorial
og { 'lskl',Crdig Natur. og el' •da og.aa ualmi11clr
lig afholdt. rn �land. om lnrm drt i Sanclh cl
kan sigr,-;. al han '1 ·11· allp til \'rn og ingPn til
l \"('Il.
\'i on;.:k1 1 1· ham hjp1•trlig til Lykkr.
811111111111.

I l<o1''0r fpjr l'de Lokforrr,w ,\/. X. ('. ;1J.1J
ui11d og E. 8. ltol1de derrs .Juhil.t'Llln. -�ly.gind
ha,. ,•pc] sin joviale :.\raadt• al1 1•,p1•r paa n111ciPI ,-;ig mange \ ennrr. som sikkrl'l minclrrfr,
}lan rr l'll god
ham paa .Jubjla:-um.-dagen.
I<amrnr ra'l, rn ,;lot og pi igtopfyldrndP I,oko
rnotil'mand.
�- S. Ruhde rr godt
krndt blandt 8inr �\lrd
nnsallr fol' :-inr dj,pn·r
, ·onrnndsuclfryk og Hislo1·irr. drr ·allid I'ndrr nwd
nogrl. mån ka11 tage med
hjrm. H. el' en solid og
rolig Lokomolil'ma11d.
11 ('cro-c .Juhilarrr rr
hra,·c• "�lrdlemmrr af D.
L. 1". og til cl sikkert
Lykonskninger.
mangP
E S. Ro/Jde.
cl l' sir mmrclr ind pna
.Juhil,i:um,-;dagrn. føjer Korso,· .Afd. ine.
,
"\'. Hansen.

I. Kobrnharn ·ø frjrede Lokfører TI,. Flo
r<'i.-1" .Jubilæum. - .Jubilaren er krndt .om den
plirtopfylclendc og punfktl.ige Lokomotivmand.
Urganisationrn har -han altid vi:t .-in·.torr rn
ll'rc.se. og han Jmr rn Tid va�ret Formand for
drn Afd., han tilhørrr. fd. hringrr den jo,·iale
Jubilar Øn kel om Hrld og Lykkr for Dagen og
F,·emtiden.
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LokførerH. L. Mortensen i Aa,lestn1<p fejrede
ogsaa sit Jtvbilæum. M. har været et trofast
:Medlem af Organisat.ionen og fulgt denne<s Ar
bej·de med Intere se. Han har været en �od og
hjælpsom Kammerat til hvem . ,man <ikke gik
forO'æves
naar han kunde gøre en en Tjene te.
0
:;i,r., gode Humør staar formentlig i For
bindelse med hans s1.mcl,e Konstitution. Der er
sikkert mange, cler mindedes ham paa Fe. t
dagen, tthii han vjnder "ig Venner, hvor han
kommer.

Lokførerne G. J. P. R. Søby og A. 1. D. Ra
111u"ssen i Viborg havcl· e ogsaa Hcret an at i 25
Aar den 1. Apr•il.
iOm •begge Jubilarer gælder det, at de er gode
og lr.ofaste 1\llecllemmer af: Lakmænclenes Orga
nisation og at de paa bed,ste :Maade u,d[ylJ.der
deres Pla<:ls i Rækkerne.
Vi ønske-de dem begge -hjertelig til Lyk�rn paa
J u!bilæum.·dagen og al Held og Lykke i :frem
tiden.
H. 0. Nisse11.

Lokfører Hans Petersen i kanderJJorg, der
ogsaa havde Jubilæum, er en god og so\J.:id Kam
merat, der tog Del i Arbejdet for . in Orga□i• a
lion og har i en længere Periode været Afde
lingsformand. Petersen er Medlem af Festud
valget, og ;.{edlem af Afd. Besyrelsen, Repræ
sentant for Ferie- og Rekreationshjemmet. Ju
hiLaren var i Dagens Anledning Genstand for
megen OpmærkS'omJ1,ed fra Kolleger og : Med
ansatles ide.
0. H. 0.

Lokfører L. \'. A. Nielsen i 8·bjerg er kendt
som en god Ko, llega, en clygtiig og pligtopfylden
de Lokomotivma11d, der ve-cl sin altid rolige og
hesindi,ge· Optræden gennem Aarene har vun
det sig mange Venner. - Vi gratuleTer.
H. ( I

Lokfør,er N. 0. L Ji'. Scliophuus i truer fej
rede ogsaa JLLbilæurn. S. er en i aUe Hen
seender god KoJle(J'a og Kammerat, kendt i vide
Kred· e for sit Humør. Han har laget megen
Del i Organisationsarbejdet ,og styret Strue1:
Md. Finanser i flere Aar. Jubilaren har kun
Venner blandt . ine K-0lleger og Med.ansatte.
Lokfører P. P. Thoniassen i '-truer fejrede
ogsaa Jubilæum. Jubilaren r en rolig, bra:m
fri og fredel·skende Mand, en gC•cl Kammerat,
cler sætter sæ1,deles Pri....· paa et fordrage<ligt og
velskaJJeligt Forhold til Stine Kolleger og Med
ansatte, hvorfor han og15aa kan regne alle sine
Ko'lleger som s1iue Venner.
Lokfører J. B. Andersen i Struer havde lige
ledes Jubilæum. Jubilaren er af de stille og
rolige Naturer, der pa ·ser sin dagliige Gernjng.
Han er en g-0d K101lega og Kammerat.
Af-delingen ønsk,er alle 3 Jubilarer bjer-te
hg til Lyk•ke paa Jubilæumsdagen.
0. 0. N.
•

.

Lokførerne F. M. Ra mussen og H. Peter
se11 i Slagelse fejrede ogsaa deres Jubilæum.
Det gælder om !begge Jubilarer, at de er ro
lige og gode Kammerater, d-er sætter Prri,s paa
et venskabeligt Fonh.old til Kollegerne. Vi øn
ker begge Jubilarerne hjertelig til Ly,kke paa
Fes,tdagen.
I H.an,ders fejrede Lokførerne A. L. Mikkel
se11, A. 0. Christensen og H. P. Hansen 25 Aars
dagen om Lokomotivmænd.
Jlllbilarerne, ·der alle har gjort Tjejneste ved
flere at Jyllands Depoter, be-&idder deres Kol
legers Agtelse og Tillid S-Om gode Kammerater
og Organisationsfæller.
De bedste Ønsker for Fremtiden med o,prig
lig Tak
, for 25 Aars godt Kammeratiskab.

J. K.

,.

,
Lokførerne J J. i\fommen og L. P. Nielsen
i Langaa er begge kend le om clygtige og ,pi igt
opfyldende LokomotiVJnænd og gode KollegPr
og de har ved deres Optræden forsitaaet at sam
le sio- en Vennekreds, om ..;. ikkert har mindede.
C
dem i Dagens Anledning. Langaa Afd. sender
herved , ine bedste Ønsker for Fremtiden og
Tak for de svundne Aar.
Hj. Nielse11.
Lakfører J. R. Larsen i Vamdrup er kendt
blandt Lokomotivmændene over hele Landet for
sit gode Humør og sine vittige Historier, der
sjælden f-0dejler deres Hens1gt. a,t skaffe Til
høreTne en god og •sund Latter.
l,o.kførerne L. P. Larse11, A. G. Kel/er og

I. IJ. Hubert i Fredericia er Jubilarer, der er

støtte Medlemmer af deres Organisation saml
fii11.ke, tjen,stv:illige og omgængeilige Kolleger i
deres daglige Færd, 11vorfor Afdelingen sendte
dem de bedste Ønsker paa Juhi-læurnsdagen.

M. H.

Lokførerne E. M. Olesen, J. J. Viberg, S. 0.
Lyng Nielsen, H. P. Grosen, N. L. Nielsen, V
Aug. Andersen, 0. V. Rasmussen, S. K. Soren
sen,V. Af. Mortensen og S. J. Søre11se11 er alle
Ju.bilarer, cl r som Lok-0m-0tiv
• fyrhødere og se
nere· som Lokomotivførere har gjort Tjenes.te
paa mange af L·andet Lokomotivdep,oter, er nu
alle i Aartlms med ndtagel1se a,f S. K. "øren
sen, der er •paa Aarhu Ø. Det vilde føre for
V'idt at give en Karakleri. tik af hver enkeH,
men det slkal do,g siiges, at llV-er især af Jubi
larerne er :::.rænd der baaicle som i.·okomotiY
førere og om ·Mennesker har deres K,olleger•s
fulde Agtelse, og gør den Organiisat:i.on Ære de
tilhører. De fleste af de her nævnte Lokomo
tivførere har ønsket al Dagen - skønt en
:::.{ærkedag i en lang og ofbe he værlig og ener
verende Tjene.• teperiodc, der tog det bedste af
ens Livsdag - sku�cle forløbe gan1 ke stille uden
Fest, i riglig Erkendelse af, at naar v-0r Ar
bejd g>iV'er, Sttaten, ik
, ke finder AnledJ1i, ng til,
trods 2?i Aa1•s ansvarsfuld Tjeneste paa Loko-
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molivet al hædr en Mand, kan Dagen passende
glide uhemæ1,kel forbi.
Vi vil dog sige dem aJle et velmenl Ta,k for
godl Kammeratskab i 25 Aar O" •dertil føje vort
hed::;le Øn ,..k om Held og .Lykke og lyse1·e Dage
i d I' n kommende 'r.id.
Frisk :i\f,od til de næ, te :Hi Aar.

løb p saa langl, og Lokomotivførerne for dumme
kriverier i »B. T. « .
Der er Gang paa Gang kon1men Indskær
pelse m at køre langl frem med Tog 53. ] 1ette
PoI'hold burde •B. T. « s Meddeler hav under
søgt, inden han farede i Blækhuset. Lok1omo1 ivførerne vilde derved være for kaanel fur
n,ogle .giiftigc Bemærkni, nger og Pu!Jlikum for
nage<! Vrøvl.

SYGEKASSEN
FRA DAGSPRESSEN

Hepræ'enlanl kabel har fra 1. April d. A.
ansat Læge K. H. Backer, Valby Langgade 131,
i den ved Jern.banelæge Duurloos Død ledig
blevne Po t som Jernbanelæge i J F I Læge
cVi,strikt i Valhy.

[ • B. T. « for :2:2. 3. fandtes følgende Lille
� o�it::;:
De Hcjsencl I' 111cd Toget fra Huvedbanegaardcn
!<lokken 10.50 iaflcs var udsat for en meget ub hagelig On•1-ra kelse. Lokomotivføreren, som øjen
synligt var angrebet af del slette Nodskæringshumør..
dt•1· bliver mere og mere almindeligt og, bortset fra
al det er for laaeligl. dog er aare ubehageligt for
det nsk ),ldigc Publikum. kørte n!d Valby Toget
111inclst 100 Meler udenfor lationen. saalecles al
de forreste Vogne slet ikke holdt ved Perronen!
Delle gentog ig baaclc i Glostrup og Taastrup,
hvor vor Meddeler lod af. Sidstnævnte Sled kon
slatC'rcdc han. der har meget Kend kab til Jern
lian('v, sen, al Togføreren m cl sin L)'gle og den
fungrrC'ncle tation be lyrer med sin Fløjte begge
gav ignal til tandsning ved Perronen, uden al
Lokomotivføreren log nogC'l som helst Hensyn dertil.
Hent bort el fra del ub r hagelige i. at f. Ek . æl
dre Folk. der C'l' claarligl gaaende. kal løbe el la.ngl
� lykkr for at naa frem til Personvognene i Togets
fonC'Hlc Halvdel. er del klart, al Signalerne, ogsaa
af Hen ·rn Lil Sikkerheden. absolut kal respC'klerC's!
f Ty ·kland er- der paa Jernbanestationerne an
;!ivel. hvor Jl og ITT J(lasse vil kommC' til al holde.
og Lokomotivper· onalel bringer ethvor.t Tog til
Standsn,ing. nøjagtig hvor del skal. Hvorfor skal
saa. Holdestedet paa D. S. B. v;:x:i-0 afhængigt af
Lokbmotivførerens H u111or og Forgodtbefindende?

Vi tror at vide , hvem •B. T. « s Meddeler er,
der. som det taar skrevet, ka,J have saa megen
Kend kab til Jern,baneYæ en. De11 amme Herre
rnr vi. L lid}igere Medarbejder ved »Ek trabla
cle(« i hvilket han ogsaa af og bil morede sig
med maanoM er om hans Op�evel er paa Rej
sen fra Taastrup ,til KøibenJ•havn ell er omvendt.
Opgive! en af, at Toget kørte 1.00 :M•eter for
langt i Va;lhy er forkert, Toget .kørte •ikk en
J1 eler (or langt og gjorde del heller ikke hver
ken i Glostrup eller Taa trup. - aturJ igv:is
er det kede· ligl �or ældre Folk at skulde løl:>e et
langt Lykke for at komme ind. i en Personvogn,
men kan den ærede Meddeler bil »B. T. « ikke
faa oprangeret Toget aa Personvognene gaar
bage l, hvorved de Rejsende vilde blive fri for at

STATSFUNKTIONÆRERNES LAANEFORENING
(Statsfunktionærernes Kreditforening).

Foreningen Adrns e er fra Aprul Flyttedag
cl. A. toltenbergsgade 10, 4. Sal.
l Anledni, ng af Flytningen er Ko□torel luk
ket den 13.-16. April.

STATSBANEPERSONALETS ULYKKESFORSIKRING

afholder ordinær Generalforsamling i »Natio
nal « , Jernbanegade 11, København, den 20.
April 1923 Kl. 7 112 Em. med Dagsorden:
l. Beretning for 1921-22.
:2. Forelægge] e af Regnskab for 1921-22.
3. Valg af 5 MeclJemmer til Bestyre] n og ::!
Suppl-eanter.
Ji.. Even tueJ.t.

Bestyrelsen.

DAMPTURBINENS SENESTE ANVENDELSE

ei- bil Flyvema" kiner, lidet en Tys.ker, efter lang
Tids For. øg, vil inclby,gge en Dampturbine i et
Aeroplan, d. v. . han har faaet dennes Egen
vægt pr. H. K. . ·aa •langt ned, al •den kan kon
kurrere med Benzinmotoren. Det van- k lig te
�I omen:l har ,æret den luftkølede Kondensator.
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·om ikke alene skulde fr mbyde den mind. I mu
lige Lulilmod tand, men •og aa veje ,saa lidt om
muliigl.
Fordelen ved denne l rirn1otor skulde 1·;;ure
dens lette 1Janøvre1•ing, den· Overbelaslnings
mulighedeT - op lil 1.3 - og"ingen 'l'aJb i. H. K.
ved Højdesl:ignin.ger, sorn v d Fo1'hrændi.ngs
mol0Ten. der er afhængig af Luftens Tæ-thed.
Deraf alter støn·('. ,tigchøjde for Ma kriner, som
atteT paa Grund af den •lettere Aitmosfære giver
ringeTe Luftmod tand.
&lve tellet og Mask-in.fundament t kan gø
res lettere, da det iktke ud ætte. for tempel
motoren tore Masse og !ødende rhejde. End
videre bliver Brænd. let billigere end det dyre
Benzin, op til 1/11 - ved A1wende, l en af Masut.
'Tjæreolie og l,ignende tunge Kulbrinter i For
binde] e med Turbinens større Drifits'sikkerhed
og Levetid. Omdrejningstallet maa ued, ættes
fra 25-30 000 Omdr. pr. Min. bil 1000-1400,
1 til 20, eller 1 til 25 -.

høj pændt. om naar �nd Lil Mu kelvæv og Blod.
der begge indeholder alle oplø t i til trække
lig Mængde, aalede at de ka,n virke om Erlek
troly,t og danne særHg gode Eleklricitetslooere.
Med andre Ord: de frembyder kun ringe Mod
·tand mod en gennemgaaende trøm.
}foden er saaledes v,or Hovedbeskyttelse
mod elektr•i.ske Paav.irkruinger.
ætter man f.
Ek ·. to Elektroder paa to hudlø, (' leder, d�
"
reMe i Forbindelse med Mu kulaturen, saal des
a.t de ogsaft kommer i direkte :B01bindelse med
Blodet kan aJlerede pæn<linger paa 50 Volt
være farlige.
Ved den elektri ke to!. der anvendes af
Lovgivn•ingsmaglen i Amerika, bruges aaledefi
fugtige Elektroder, der fører en Strøm paa
20 000 V,olts pænd-ing. Legemet· Modstand c1·
da h Jt nede paa 200 Ohm.

.

T. f. M., li

BYTNING
HVORMEGET KAN MAN BYDE EN EKSPLO
SIONSMOTOR?

Lokomotivfyrbøder ved et mindre Depot i
Jylland øn ker at bytte, med KQ)lega ved et
jælland k De-pot, og , amtidig by-tte LejligJ1ecl.
Billet mrkt. ,Bytning « bede. indlagt paa
13laclels Kontor.

I den amerikanske Mar,ine hllr man an til
let nogle interessante Forsøg paa,-lworlænge en
Ek'splosionsmotor - specielt Flyvemaskinemo
tor - der stadig tilførtes ,Brændstof, Smør ohle og Kølevand, kunde ho1de før den spræng
te .
Forsøgsmotoren op lilled.es paa Grund Il f
Ek'3plo ion. faren i et lJOmbefa. t Rum og "For
bruget af Brænd tof,. ' mør l olie og Vand, maal
te ammen med 'l'emperaituren, udv-end,ig fra.
vod Hjælp af ,særlige faaleapparater.
Den høje te Belastn'ing naaede en Motor. der
paa Prøven løb ·uaibrudt i 300 'l'imer uden
Havari, lige ti,l den ikk kunde arbejde mere.

Lokomolivførerafclelinger:
l .,a11yaa: F01-mandens Adre se rellcs Lil:
,.,
nel·ga,de
I�, Randers.

-

HVOR STOR MODSTAND FREMBYDER DET
MENNESKELIGE LEGEME OVERFOR ELEK
TRISK STRØM?

:Moo tanden afhænger i det væsen.Hige af
den anvendte Spænding.
Maa.ler man med
Præci l'lion in trumen,teT Legemets }fodstand fra
Haand hil Haand. beløber ,denne . ig omtrent Lil
liO 000 Ohm ved en pændung paa 10 Volt, men
. tiger denne til 110 Volt. falder Modstanden til-.
nærme1sesvi. til 10 000 Ohm.
Hvad er derfor l!\n•klaringen paa, at det
samme Legeme bar f.oTSkeUig Modstand ved
fiorskelhige Spænldii1ger? Udelukkende Hudens
høje Mod Land evnet Et tykike tør Menneske
hud er en meget g,od Isolator; og laivspæm:l•rt
Strøm kan jkke overviinde denne, det kan kun

c11-

Loko molivfyrbøderafdelinger:
Lcwgaa: Kassererens Navn og Adresse
r- ttes til: N. V. Søren. en, l,angaa.

TIL
�
MEOcBMSbI-6
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' lettet pa.a G11und af Re Lance:
Lokomolivf.yrb. H. C. Pele1:·en, Tinglev.
Overført fra •D. . og M. F. « tiil ,] . L. F. «
1.-3.-23. Lokflb. A p. V. Mortensen, truer.
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paa Gruncl af vagel:ighcd m I' d Pen ion fra 30
-6 :23 (min. f k.).
Lokomotivforer C. J. , i l:;en. EsbjI' r , . paa
(;rnncl a,f vagelighed m cl Pen ion fra 3I G:23 (min. fsk.).

Af kecl.

Lokomolil'ml'. ler l C. C. E. Ender en, Kor. or, efter An. ogning i JaatlC' paa Grund af I
der med P nsion fra 31-n-23 (kgl. .,\ f"ked.).
·Lokomobivfør r H. P. Chri. lian. en Vi•borg,

-

�

.

--

.

B RG · BRØNDUM · HOBRO
AKVAVITTE

,\'11 rne Hkifle.
l.o,komolivfyrbøcler 1 l.
- \'. B. Han. n, :.laH
ned;;und, har under 23-1 :23 faaet Tillad l' I c
til at hedde Harald Yiggo Hrodthag I' n.

C. B. Møller & Co.s

1','ærværende Nummer ei· aff,eve1·et
paa Avispostkontoret den 6. April.

Bemærk Kiærs Klæder
HABIT

35 Kr.

20 Skindergade 20

HABIT

BØRS CIGAR
der faas 0\'er hele Landet, er
fabrik l'ret af de fineste Tobakker

Det er den bedste 15 Øres Cigar
orretning
E dl·thil Wabl, St.tædervare
Kongensgade 15
Dametasker

35 Kr.

THORKILD HANSEN

l tort Udvalg fra 6 lfr .
.Jernbanefunkt. 5 °10 Rabat.

L RMAGEhEN

ametwnfeRtion

VICTORIAGADE I

�

gi\·er Jernbanemænd 5¾ Rabal
( ·,odt
'
og nøja!-(ti ).!t Arbejde.

Billige Priser - Største Udvalg
Foreningenø Hediemmer ydeø en Rabat paa

VESTERBROGADE 24

6EPOHA

o 1•Ct.

''

6UMMISAALER

3 Mdrs.

skrf. Garanti for Slid

haler rra
I lr.
Ha-le fra
30 Øre
pr. Par en.
Slnrelst.
IHDHT

FALKONERALLE 47 · AMAGERBROG.125

L.P.Aistrup leve-

rer

øgncsmøl.il., Divaner, Tæpper,
Spi,:est., ovevær., Børne-,
Ungpige- og- Hondernøbler
B11t"hetnl i nar
TOR\'F.GADJ<: 20
porvogn linie: 2-9-19

i FrederiksborqqC:le12

tte

�\\on5·0Q Pelsvare;;-

to"\e

(ved Norreportl
PAA RATEBETALING

-

;

9eref

@

Puklr.bc eller stifte ■. Leib. th pu bullel Foit11
,To1·nllanomæn,l 10 11«.,t. Jtallat

l

Pi\
�

Sanltets & Gummivarer
Moclerspl'. m. Il. Ror
Alt i geplejeaL"tikler
Ill. Pr·isliste diskrel mocl
_ e i FL"imærker
30 Øt·

I

�mk. Gummivare Indust�
11
Ve tergacle 3 Kbhvn. B.

leveL"es alt i
Damekonfektion. Pelsvarer & Kjoler
Lille Udbetaling - Rentefri�

TH. TONSGAARDS CIGAR- OG VINHANDEL ANBEFALES

VESTERBROGADE I I A
Telefon Vester 2636 x

R11daktioo: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøl.ieuhavn B.

Anoenct>-Expeditioo:

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Al1010&111.eotspris: 6 Kr. aarlig.

Telefon Vester 8113 eller Vester 401 l.

Tlf. Vester 8173 eller Vester 8113.

•regaes paa all11 Poøtko11ttrer i Skandinniea.

Yodroffsvej 3 b.

København V.

Kontortid Kl. 10-i.

Frederiluberc Borruyki:vi, Falkoneralle 11.

16851

,,Diamantstøv"

l;'iksc

Ene{a bri kant c r:

Danske Oliemøller og Sæbe!ab:
iker A
J
/S. 11

c. L~!.~.!;!~~IKER

I

--- -

heluldn e

Niels Nielsen,

Uhr- og Kronometermager.

GI. Kongev. 153. 'J'lf. V 1653x .

Køb e nh a vn .

I-•----·----------=
KJOLER

25Kr.

HUSkl

STØT VORE ANNONCØRER

19ss

3 ~o,

.............

Nutidens og Fremtiden
Vaskemidd el

Sa~~=::c::.~

l ~Sid:-:te

U-D"'V.ALG

c a,_ l500 S tk_

1 35Kr,

Kaffe- og Konfek tureforretningen

Falkoneralle 19

Altid friskbrændt Kaffe. :-:

.N)'he<l er

Moderate Priser . .

Falken

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Veste~ 6359 y .

Kl. Bageri og Kon dito ri.

Te1 ef. Vester 6359 y.

Stort Udvalg af Stueuhre, Lommeuhre,
Pynteuhre, Vækkeuhre og Uhrkæder.
Rimelige Priser. - Reel Garanti.

t. Kl

s Reparationsværksted.

Jernbanefunktionærer

5

nCt. Rabat.

Bluser, Kjoler
og Nederdele
i ~tort Udvalg.
Sm aa P riser. -

Store Nu mre.

A. Nodemanns Magasin

Istedgade 6 2 . Tlf. Vst. 220 y.

0. Gregersens

B l o mste r -F or r et n ing

25, Blaagaardsgade 25 .
Telefon Nora 1979
Leve rita<lør t.il Jern ha nen i 95 Aar.

Cigarforretningen
6 Østerbrogade 6

VIN - CIGARER - TOBAKKER
Tlf. Øbro 566 x.

Tandlæge Frk. Sørensen
69 , Istedgade 69 .

Kon s ultation fra l U-7. Tlf. Vest. 905x .
Ælgre Tænd er om~ættes billigt, Plom bering og Ta11dudtræ k11ing, )1ocl erat.Pri se r. - Bedøvelse h ,·e r Dag K I. 2.
Reparation udfør"H p,u!1 faa Ti llle r.

••••••••••••
•
•
Uernbanefunktionærer indrømmes 5 pCI. Rabat.

•

STØT VORE ANNONCØRER

BRØD. BRAUN

•

; Kenlucky Skraa :

••••••••••••

Manufakturvarer
Altid de billigste Priser.
Funktionærer S pCt. Rabat.

CARL PETERSEN

Istedgade 93.
Tel1. Vest. 8337. Leverand. til Varelotteriet.
Telf.

NY RAVNS 80RGV . 4,3

Vesterfælledvej 80 - 82
a nbefale r sin ny ReRtanrant

Kon cer t hve r Aften

Sø11J ag- fra Kl. 4.
unde r Ledelse af Kfl.pel mester
Severin ~far te ns.

50Øre

betaler je!! til de m,
<lel' endnu ikke har
prøvet min h øffe
til k nn J ,89 lir. p r . l / 2 kg

Kaffebørsen

A h e l Hathrirlf-'11,r;a d e 22

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

G ive r J e rnbanem æ nd
p Ct.
:-: Rabat 1>a a e g n e Vare r :-:
Tlf. Vester 452 x
Tlf. Vester 452 x

(Hvid Porcelænsemaille)
med Cirkulations-Varmekanaler.

Jtlindste Gas forb1.•ng

Regelmæssig Varmefordeling -

Stegning paa Rist

Ovnen, hvori altin g lykkes

Skandinade n s s tor s t e S p ec ialudstilling.

Vestergade 2 GI.lif!~v

- - - - Tlf. 1<1,31~

