24, AARG. N� 20.

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

20. Oktober 1924.

BET Æ N·K NI N GEN

at optage Konkurrencen paa en virknings
fuld Maade, det vil formentlig ingenlunde
I en Tid, hvor man -ofte møder frem blive · let nu, efter at Konkurrenterne er
sat Betænkeligheder ved den stær! e Kon kommet et Hestehoved forud for Stat ba
kunencc Rutebilerne paafører Jernbaner n rne, at indvinde det tabte 'l'erræn, men
ne, fremkommer Krav t om en 5 pCt. For For øget kal altsaa gøre , bedre sent end
r ntning af de i tatsbanerne m. m. an- . aldrig, og det maa da haabes, at man fin
bragte Kapitaler. Der kan vi t ikke være der saadanne Veje, at det bliver muligt for
Tvivl om, at alle Borgere i Landet vilde Banerne at hævde sig i Konkurrencen.
Kommi sionen stiller ingen Forslag til
øn ke, at dette Maal kunde naas, og 'l'je
pareforanstaltninger,
d. v. s., der findes
ne temændene vilde formentlig i højere
Grad end Landet øvrige Borgere med intet i Betænlmingen, hvoraf man kan ud
Glæde hilse den Dag, da tatsbanernes lede, at 'l'jenestemændene skal være med til
udvi te et saadant Re ultat. Betænknin at betale Gildet, til ved Afkortning af d res
gen indeholder egentligt intet positivt om knapt tilmaalte Lønninger at bidrage til
de Midler og de Vej , man vil gaa, udover at fremskaffe ForTentningssummen. Men
dette, at der give
tatsbanernes Ledelse i Betænlmingen finder man paa Side 17 t
fri re Hænder til at di pon re, saa.ledes at lille tykke, hvori omtales ormeringen
det derved bliver muligt at naa det øn kede af Persona.let A ntal. Det udtales, at det
Resultat, Forrentning af den i Stat baner Tal, der paa ormering loven er nævnt, er
et Maksimaltal, saaledes at Administratio
ne inde taa nde Kapital.
Den Opgave, Forenkling kommi io nen ingen Pligt har til at besætte ledicr
nen tiller, bliver sikkert ikke let at løse, blivende Stillinger, hvi der ikke er Brug
og Kommi sionen siger da og aa i B - for d m. Paa den anden :i'de kan Tallet
tænknin cren, at en af de vigtigste Betin under ærlige Forhold og aa over krides.
gelser, for at Kravet om en forretnings Ad.mini trationen har her al fornøden Fri
mæ sig Drift af Banerne kan opfyld , er, h d, og i en krnftig Generaldirektøri:,
at der er givet tyrel en tilstrældrnlig Be Haand, vil denne Frihed til efter Skøn at
vægelsesfrihed paa 'l'akstomraadet. Paa ned ætte Per onalets ntal eller lade være
mange Maader trænges Statsbanerne af at forøge det kunde blive meget ubehagelio
Konkurrence af La t- og Per onbiler, �f for Tjenestemændene. Hvad kan der ikke
Damp kibe og Motorskib m. m. Man tænke g nnemført, naar Forrentning spørger uvilkaarligt, hvorfor har der ikke tanken kal praktiseres. Den nuværencl
for længe iden været frem at Forslag til Mini ter, der om Formand for KommisC,
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sionen stiller Forslaget om Forrentning,
vil vel nok i sin Ministertid paase, at Per
sonalet ikke udnyttes for stærkt, men hvor
længe har vi Friis- kotte som Minister.
Som sagt, Forrentningen af de i Statsba
nerne anbragte Kapitaler vil eventuelt
kunde bringe Tjenestemændene skrappere
Arbejdsforhold, og Kommissionen siger da
ogsaa i Slutningen af Stykket, at der er
skabt en Dispositionsfrihed paa Personel
omraadet, der efter Kommissionens Opfat
telse er mere betydningsfuld end en almin
delig Ret til at slutte Lønaftaler.
Kommissionen har indgaaende beskæf
tiget sig med Personalets Løn- og Pen
sionsvilkaar, og drøftet Muligh den af at
ophæve Tjenestemandsordningen, men er
kommet til det Resultat, at det saavel fra
Staten som for Tjenestemændene er den
nuværende Ordning at foretrække. Man
har il<lrn tilforordnet Repræsentanter for
Tjenestemændenes Organisationer til at
udtale sig om dette Spørgsmaal, Kommis
sionens M dlemmer har formentlig alle
været af den Opfattelse, at d n nuværende
Ordning var den bedste for Staten, og det
forstaar man da ogsaa saa udmærket, naar
det et andet Sted i Betænkningen nævnes,
»at det maaske vilde have været vanske
ligt at faa en Graduering, som sket af 8
Timers Arbejdsdagen, under frie Arbejds
aftaler, et Forhold, der er af særlig Be
tydning, fordi Statstjenesten indeholder
saa mange Tjenes,ter, der ikke kan udfyl
des med intensivt Arbejde«. Heri har
Kommissionen sikkert Ret, det vilde vel
endog have været umuligt, thi det er gan
ske afgjort i Strid med Begrebet 8 Timers
Arbejdsdag, at en Tjenestemand kan være
til Raadighed det halve Døgn - hvorledes
skal man efter en saadan Graduering faa
ordnet de kendte 8 Timers Arbejde, 8 Ti
mers Frihed og 8 Timers Hvile.
Det er altsaa vægtige Grunde, der har
været medvirkende til Kommissionens
Stilling til en Overgang fra Tjeneste
mandsordningen til frie Lønaftaler.
Dette foreslaas i det af det svenske So
cialiseringsnævn fremsatte Forslag, og
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heri nævnes aaledes den ubetingede
Anerkendelse af Strejkeretten som en na
turlig Konsekvens af Indførelse af frie
Lønaftaler. En saadan Ret mener Kom
missionen maatte medføre Ret til Lock
out fra Arbejdsgivernes - Statens - Side,
og Resultatet af de frie Lønaftaler vilde
eventuelt blive Arbejdsstandsning til Ska
de for Samfundet - og man nævner det
Faktum, at der endog i de forløbne Krigs
og Kriseaar ikke i Danmark er tabt en
eneste Arbejdsdag ved Stridigheder mel
lem Staten og dens Tjenestemænd. - Den
l
Bemærkning er rigtig, men det er ''jene
stemændene, der har Æren herfor, og ikke
Staten - som saa mange Gange i de van
skelige Aar lod Tjenestemændene suge
paa Labben.
Man vil saal des mene, at den bedste
Garanti mod Strejker er at bevare Tjene
stemandsordningen, men om dette er Til
fældet er en en anden Sag, vi vil derimod
mene, at den bedste Garanti derimod er
at give Tjenestemændene en udvidet For
handlings- og Aftaleret, og iøvrigt_ taalc
lige Vilkaar at arbejde under.
Hvorvidt de i Betænkningen foreslaae
de Foranstaltninger vil kunde bevirke den
ønskede Forrentning er et Spørgsmaal,
som den kommende Tid vil give Svar paa,
det er jo muligt, men kan 'l'akstændringer
o. lign. ikke gøre det, er der Mulighed for,
at Personalet, trods alt, vil kunde komme
til at føle disse Forrentningsbestræbelser.
STEDT I LLFEG ET

Til Jernbaneforeningens, Dansk Lokomotiv
mands Forenings og Dansk Jernbane
forbunds lokale Tillidsmænd.
Fra Medlemmer, som er tjenstgørende i en
Række Byer, hvor Statens Tjenestemænd er til
lagt Stedtillæg efter Satserne b og c i § 84 i
Lov af 12. September 1919 om Statens Tjene
stemænd eller slet ikke er tillagt Stedtillæg, har
Organisationerne modtaget Anmodning om at
ud virke, at de opnaar Stedtillæg henholdsvis
efter Sats a (4-50 Kr.), Sats b (330 Kr.) eller
Sats c (240 Kr.). I de fleste af disse Henven
delser gives der imidlertid Oplysning om For
hold, som er uden Betydning for Bedømmel- .
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sen af, hvorvidt der bor yde IC tedtillæg eller
ikke meden· de Forhold, som (jfr. Loven) ene
kommer i Betragtning - Huslejen og den
kommunale kat Større] e - let ikke er op
ly:t eller i hvert Fald er mangelfuldt oply t.
I den Anl dning er Jernbaneorgani ationer
ncs Fællesudvalg enede om at udarbejde en
be temt li'ormular, som kan benyttes af alle 3
Organi ationers Jedlemmer paa samme Tjene
stested i Fælle kab, og som, efter at være ud
fyldt og besvaret aa nøje i Overensstemmel .,
med de virkelige Forhold som mulig, kan Lil
. lille en af undertegnede Organisationer, der
foranlediger del fornødne med Hensyn til a
gens vid re Behandling. Formularen r kvir re hos Fællesudvalgets ekretær, Assistent L.
Chr. Larsen, 4de Trafiksektion, Fredericia.
[an gør udtrykkelig opmærksom paa, at det
i Henhold til Loven udelukkende r HuslejeM
.og den kommunale kats tørrelse, der er af
afgørende Betydning. Del er altsaa unyttigt
al oply. e, al Liv fornødenhederne er lige aa
dyre som i de større Byer, at Ophold . tedel er
s,crlig koldt og kræver Forbrug af mere Brænde!, at Varer, som indkøbes, maa tl'ansportere
en meget lang Vej o. s. v. Endvidere bemær
kes, at Loven udtaler, at Oprykning til Sats a
(450 Kr.) kun bør ke, naar og saa længe For
holdene i ganske særlig Grad taler derfor.
Paa teder, hvor alle 3 Organisationer har
M dlemmer, hør agen behandles af de lokale
Tillidsmænd i Fælles skab, og hvor ingen Til
lid mand finde.s , kan et eller flere af Organisa
tionernes Medlemmer tage sig deraf.
Dot er uden Betydning til hvilken af Orga
nisationerne Sagen endes, men af prakti ske
Grunde bør der kun udfyldes 't kema fra det
enkelte Tjenestested. For at kunne opnaa P.t
faa Spørgsmaalet under Behandling -p aa det i
• Rigsdagen forelagte Finanslovfor lag er det
nødvendigt, at de øn kede Oply ninger ind.on
des sene t den J .j . November rl. A.; for Byer,
de.r ikke har tedtillæg, bedes skemaerne du:;
indsendt snare t muligt.
For Jernbaneforeningen:
A. Ohmeyer.
For Dansk Lokomotivmands Forening:
Rich. Lillie.
For Dansk Jernbaneforbund:
Ch. Peter en.

....

PRISBEVÆGELSEN I DANMARK OG
ANDRE LANDE

I de tro kandinavi k Lande og Finland l'r
Grundlaget for Beregningen af Pri tallene bragt
i saa nær Overen temmelse som de særlige
Forhold i hvert enkelt Land muliggør. Bereg-

ningen hviler i alle 4- Lande paa de amledo
ormal-Hu ·holdningsbudget, og
Udgift r i et
Udgangspunktet er Udgiften i 1914.
:redenfor gives en ammen tilling af Pris
bevægelsen i Danmark, Jorge verige og Fin
land fra ommeren l9_3 til ommeren 1924,
idet I ri stigningen til de for kellige Tid punk
ler og for de forskellige Hovedudgift po ter i
Budg ttet er angivet i Procent af dgiften i
1914.
DANMARK

Prisstigning fra Juli 1914
Juli 1924 Jan. 1924 Juli 1923

Fødevarer .. ... . ..... .
Klæder, Fodtøj, Va k ..
Bolig .. ..............
Brændsel og Belysning .
katter, Kontingenter o.
lign. .. .. ..........
Andre .t.ldgift I'r . ......
I alt ....
SVERRIG

14
107
114

15 1�
154
107--106
101
10!)

139
60
1 2

-

55
92
7
2
73
3
7l

692
7
l
101
7
76

5
96
63
85
111
74

Prisstigning fra Juli 1914
Juni 1924 Decbr. 1923 Juni 1923

:Madvarer ....... . ....
B ('klædning ... ... . ...
Hu l je ... ...........
Brændsel og Bely ning .
katter*) ............
Øvrige dgifter ......
I alt ....
FINI. AND

94
154
60
1

Prisstigning fra Juli 1914
Juli 1924 Jan. 1924 Juli 1923

Fode og ydelsesmidler
Beklædning . . ..... ...
Bolig ...... . .... . ....
Brænd el og B ly ning .
katter ..............
Øvrige dgifter . ......
I alt
NORGE

100
167
70
19

140
141
76
174

126
129
73
158

113
130
73
142

144
152 __1_46 __
145
136
134

Prisstigning fra Juli 1914
Juli 1924 Jan. 1924 Juli 1923

]! ødcvarcr . ... . ...... 952
Beklædning .. ...... .. 936
Hu leje ....... . ...... 1063
Brændsel ............ 1363
katter ........... ... 22 4
I alt .... 1054

9 9
93
8 1
1406
22 4
1055

902
965
74
1401
2426
1011

PrisniY auet er i før to Halvdel af 1924
steget med godt 2 pCt. i Danmark og 4-5 pCt.
i Norge, men er i vcrig faldet med ca. 3
pCL. I sidste Halvdel af 1923 steg Prisniveauet
i Danmark ligelede med ca. 2 pCt.; i Sverige
Yar der en mindre Stigning, der dog næ ten
udelukkende kyldtes ligningen i Hu lejen ef-
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') Skaller c-r medtaget ved Beregningen af de
samlede tigningstal.
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Ler Hu lejereguleringen Ophør· i orgc faldt
Pri tallet lidt fra ommeren 19:23 til Tylaar
1924, hvilkt udelukkende kyldtes en Jedgang
i kattereløb t, idet de andre Poster i Bud
gettet _visl Opgang fra Juni til December 1923.
Naar disse pecielle Forhold for Husleje og
katter henhold vi i Sverige og N orge lades
ude af B('tragtning, har Prisbevægelsen inden
for hvert enkelt af de tre Lande været ens
igennem hele det sidste Aar: Prisstigning i Dan
mark og Jorge, Prisfald i verige.
I Forhold til Pri crne i 1914 viser Jorge
en betydelig tærkerc Pri tigning end de to
andre skandinavi ke Lande, nemlig i Juni 1924-:
136 pCt. Stigning fra 1914-, medens Danmark
paa amme Tidspunkt havde en Stigning paa
114- pCt. og Sverige en tigning paa 71 pCt.
Den tør te Hovedgruppe i Budgetterne, Føde
varer, er i LJorge steget med 140 pCt., i Dan
mark med 100 pCt. og i verige med 55 pGt.
I Finland har Prisniveauet i de senere Aar
ligget ret uforandret, ca. 10 Gange aa højt som
i 1914.
Medens Pri tallene for de tre kandinaviskc
Lande og :E inland paa Grnnd af det en. artede
Beregningsgrundlag tillader en direkte am
menligning fra Land til Land, kan en am
menligning af Pristallene i andre Lande kun
foretages med Forbehold, idet Grundlaget for
Beregningerne varierer noget fra Land til
Land. Selv om en direkte Sammenligning af
selve Prisniveau-Tallene for de enkelte Lande
saaledes kun er mulig med vi.se Forbehold, vil
Tallene paa den anden ide afgive et godt
Grundlag for en \' urdering af de i de enkelte
Lande indtraadte Forskydninger i Priserne.

der en m gel venlig Modlagel.·e bod Direklor n
, cl. kabel hjertelig velkomrn n og holdt under
Fremvisning af en Grundplan Ol'l'l' l<'abrikernc
cl fol'cberedcnde Foredrag om di. srs cl vikling
siden eptember 1 51-.
Fabriken blev for 70 Aar . iden grunclla�L
af Fabrikant Saren Frich paa 0n aaben Mark
. yd for Aarhus paa 1 ½ 'Td. Land, det nu v.:e
rcnde Hjørne af 8 øndergadc og ønder Alle
paa den Grund, som nu indtaga. af Regina
komplek t. Fabrikanterne Wied og Ve. tesen
overtog Ledel en af Virksomheden 1 5. Den
nuværende Direktør Duc Petersen traadtc i
1 9fi til som Overingeniør. Fahrikcrn omdan
nedes Lil Aktieselskab med Due Petersen om
admini Lrerende Direktør 1912, og amme Aar
flytted_e Fabrikerne paa Grund af Mangel paa
Plads til Udvid l c til Aabyhøj. Her fik man et
Areal paa 10 Td. Land, hvoraf nu 7 Td. er taget
i Brug.
Her findes en praktisk arrangeret dmi11i
.·trationsbygning med en imponerende tor ly
'Tegne�tuc og Ekspedition kontorer samt rnm
meligc lyse prakti. k inclrett ede Værk teder•mecl
hlgende Dimensioner.

..

Længde Bredde Højde

Ma kinværksted l 84 m.
Magasinet
65 "
Loko-Monleringshal70 "
Kedelsmecli
70 •
67 "
Jernstøberi
l11alstøbei-i
13/4- ,,
Smediehal
46 "
58 "
kinne8 medie
26 "
J(raftcentral

BESØG PAA A/s FRICHS FABRIKER
I AABYHØJ VED AARHUS
Efter gentagne Indbyde] er af Direktør Due
P lerscn til enkelte af Lokomotivpersonalet i
Aarhu om at aflægge Bc øg paa Frich Fa
briker for at iagttage Bygningen af 5 nye Loko.
Litra R og 10 Loko. Litra H, blev der af Aar
hus Afdelinger af D. L. F. under Henvende! e til
Direktøren arrangeret to Bcsog den 1 . og den
19. September 1921-, for . aa vidt muligt at gi,·c
alle interesserede en Lejligh cl til at deltage.
Lokomotivpersonalet Jntere e for at be
søge den Virk. om hed, som hicHil paa saa. muk
Maadc har løst den Opgave at hygge tilfred. stillende Lokomotiver for D. . B., vi te . ig
ved, at der saavel den 1 . som den 19. mødlc
.,
a. 60 :Mand.
Kl. 2 Em. stilledes udenfor Fabrikerne. Un-

..

/4-2 m.
15 "
18 "
37
30 "

11. m,
1/2 n

= ca.

10

J2
J3
7
H " 10
32 " 9
13 " 9

=

Gulvflade

3400 m'
1000 "
1250 "
2600 "
1 00 "
270 "
650 "
1600 ,.
340 "

Magasinet er anlagt megrt prakti. k mellem
1fa kinv,l'rk ledet og Loko.- fonteringshallen
med let Adgang fra begge ider, og Fabrikerne
har � porforbindelse med Banegaarden.
1 nder Ledelse af Direktøren, Ingeniørerne
Nirlsen og Poulsen, Overværkfører Olsen O:\"
Vairkfører J1?11 en foretoges en Gennemgang
gennem Værkstederne, om paa det nuværende
'Tidspunkt beskæftiger ca. 700 fand.
[an iagttog med megen Intercs c en taal
, tobning, tøbning af en Loko.-Cylinder, Form
ning til tore tykker , tohegod , Udpre. ning af
en It- Tons Krumptapak. el nnder en hydraulisk
mdepre SSe, som udøYer et Tryk paa 100 Tons.
'Tilclann Ise af en Fyrkassc. adelplade til Loko.
Litra H. under en hydraulisk Pladepresse, som
l'døvcr 300 Tons Tryk, ammennitning af "Il
Loko.-I<edcl med penumatisk iltemaskine. En
stor kir. kedel næ, ten fuldført, 5 Loko. Litra
R under forskellige ... tadier af Fuldførelse, de
forberedende Arbejder til 10 Loko. Litra H.,
saasom R tning og Ud tikning af Rammepla
cler m. m. I det store faskim·ærksted saas en
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M,L'ngde udmærkede V,�rktoj ma ·kiner for en
stor Del af gel Fabrikat. En kib ma kine
rnr under Arbejde til den nye I bryder til
Aarhu · Hal'n. En 1100 H. K. opret taaende
6 Gylind r Die. elm tor, til El ktricitetsværket
i Hjørring var fuldført, og tter en tilfred tillende Prøvekør el klar til f endel e. Di
m nsiooerne a[ Krumtapak len og Fundamrn-

"'

1iDENDf

tet, og det mukt udførte Arbejde paa di · e
Dele til denne Dieselmotor iagttog med megen
Beundring. Efter Forlydende skal denne Die
selrrotor raade over de amme Antal Heste
knl'ftcr som Ma kinerne i Ø. K. • landia•.
Flere stor opret taacnd og liggende Die elmo
torer var under Arbejde. En Boremaskine med
I
pindler til Boring af Plad r til Aarhu
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Oli mølles 01iC'pre er. I h1·C'r Plade bore.·
1500 Huller 3/, mm i Diam.
Frem tilling a[ Kraftma. kin(Ir r Fabrikcr
llt'S Hovedopgave. Lokomotivbygning paabC'
gynd Le Aar t 912 og i cl t forlobn Tidsrum er
fuldført 46 Loko. Litra F. og 5 Loko. Litra D.,
·om med Hensyn til Løb og Vedligeholdel. e i
hoj Grad har til fred Lillel Lokomotivper onalcl.
om tidli·gere omtalt er under Bygning 5 Loko
Litra R. og 10 Loko. Litra H.
Be øget af lullede i den rumm(' lige ly.-e
l<raflcentral, om indeholder � liggende Di sc•lmotorer a. 240 H. K saml l do. 190 H. K.
alle af C'get Fabrikat. H r frcmvi. le Direkt<H·c11
et 'fl'l Johan on'. Præci. ion maaleapparaler,
som lil. libes af glasbaardt taal paa Johans
son. Fabrik i Eskiltuna paa en for hele Ver
den ltC'mmelig ukendt Maade til 1/1000 mm øj
agtighed. Di . e a1wendes til Justering af Fa
hrikernes :M"aalcapparater. Derpaa udtalte For
mandPn for Aarhu. Lokomoti dorerafdeling,
Lokomotivfører Joh . Hansen paa de Be ø
gC'nde Vegne en Tak til Direktøren for den
hjprtelige Modtagelse under det indholdsrige
B søg, og fremhævede, at Personalet altid med
.-tor Tilfred hed betjente de af Frichs Fabri
ker bygged Lokomotiver. Lokomolivfyrbødcr
Overgaard Jen en udtalte .<;in Glæde OYer, at
man her i Aarhus havde et saa , mukt Eksempel
paa., hvad dansk J ndustri kan præ. tere, og ud
bragte et Lern for den danske Industri og Fri hs
Fabriker Andel deri.
Direktør Due Petersen takkede for den In
teres e, Lokomotivper onalet havde vi t "\ irk
omheden, og fremhævede, at Øn ket om at
bygge T,okomotiver altid havde formet sig som
l hojl Maal for ham allerede som Barn, og ud
lalle . in Glæde over at ]-,Jive betroet BygningC'n
af n., . B.s størst Lokomotiver.
Be øgenes Deltagere, hvoraf mange tidligere
har arhejdet paa Frich Fabriker, er alle C'nige
0111 med ærbu!ig Agtelse at beundre den l<'rC'm
ga ng, som Virksomheden udvi. er gennem ck
forlobnC' 12 Aar idPn Flytningen til Aabyhøj.
til Trods for alle de nedbrydende Kræfter, som
al . und dvikling i di. e Tider maa kæmpe
imod. Et saadanl Re ullat kan kun opnaas
gennem en utrrnltclig EnC'rgi og en opofrende
Kærlighed til Arbejdet hos en Ledelse, om
ikke skyer nog t Offer for at opnaa det b dst
mulige Resultat.
Aarhus, den .li:. Oktober 1924.
J . .J. Nissen.

":. ~ - -, . .

,,,

.,

- --:;,_ _

: -~---,-r..-_:.-~ ~;y
i

25 AARS JUBILÆUM

l<'ølgcntl Lokomotivførere kan 1. ! oYcrnber
1924 fejr' 25 Aar Dagen for dere · An ·ct'Ltel.-e
som Lokom tivmænd:
( '. F. l\lourilzen,
øndergade /45, Frederik.-
ha Yn.
( '. L. Chrislirmse11, VC'jlevej 13, 1 ., Fredericia.
JUBILFEUMSFESTER

Den 17. , eptemb r fejrede lokoforC't' . J\I.
Peter. en, F'rltvn., sit 40 Aars Jubilæum· i den
Anledning [remmødlc en Deputation rra Loko
fører-Afdelingen for al gratulere saml overræk
ke vcr
afholdte Kollega en muk Hej.-ehaand
f
kuf ert Lil Erindring om mange Aars gocll Sam
arbejde indenfor D. L. F. Poler en invileredC'
Deputationen paa Frokost, hrnr der herskede
en god og hyggelig temning.

J. B.

Den 1. Oktober mødte en Deputation af Lo
koførcr for at gralulern l'Or afholdte Kollega,
. A. , øren en, paa han 25 Aars Jubilæums
dag amt overrakte ham et smukt Gulduhr til
Minde om Dagen. LokofyrbøderC', som havde
kørt med Jubilaren, var Iigelcdes mødte for at
gratuler og OYerrakte en muk oh·. kaal med
Tak for g udl amarbejde. Jubilaren inviterede
paa Froko. t, og der blev holdt mange Taler
for Jubilaren og for et godt Forhold indenfor
Standen.

EN REDEGØRELSE 06 ET SVAR
1 Anledning af dC'n Artikel i sidste Nr. af
L. T. s m Hr. chmidt kalder en Rede
gorel e og et var, vilde jeg gerne have T,ov
til al knytte nogle oply. ende BemR'rkninger.
Allerførst, hvorfor bruge alle de Per. onligheder
mod mig, Hr. S.; det maa være en daarlig Sag,
clC' frr. varer, naar det skal være nødvendigt at
brug PPr onligheder.
1 e . kriver, at vi havde faaet Øje paa Loko
førerne Va kerum paa 1. al, og boret s inri
der, saa maa jeg op! yse, at det er i lrid med
SandhC'den da jeg b·ærtimod fraraadede Di
striklC'l al give . Vaskrrum sammen med Loko
førrrnC', da jC'g var sikker paa, selv om der
l1avclC' wcr t dobbelt , aa stor Plads , .<;aa vilde
LokoforC'rne opponere imod det.
DC' t,1ler 0111 200 Lokoforere i Døgnet til at
rnske sig, hvor faar de dem fra, ifolge Kør
selsfordclingen, kan det hlive ca. 100, som har
7 Kummer til deres Raadighed i Døgnets 24

n.
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Timer, (Lokomotivførerne, om rangerer, rn :-ker
·ig som bekendt altid paa iHa kinerne).
De kan til. yoelad nde ikke tamke dem af
hvilke Grunde, vi var mi fornojet med vort
gamle Vaskerum, d t kulde man ikke tro var
vanskeligt for en Mand med deres Evner, da
om bekendt Va kerummet ligger i 'tuen, og
vores kabe ligger paa l. og 2. Sal, saa maa
enhYer kunne ind e, at det var meget uheldigt
særligt om Vinter 11 at skulde fra 1. og 2. Sal
ned i ... tuen,for at vaske sig, naar man kun
er halv paaklædt.
Formaal l' t med min Artikel var ikke, om
De skriver, at oplys om det daarlige Forhold
mellem Lokofører og Lokofyrbød r paa Gb., det
er desværre alt for godt kendt, men derimod kun
at nævne d fakti ske Forhold, som er til Led1•,
al der er Plad til o s alle, naar bare vi vil rellC'
o · lidt efter hinanden. I før te Del af Deres
Artikkel nævner de en Klikke unge :M nne
. ker med min Ringhed i piclsen, og skulde
udmærke o s med en udfordrende Holdning
overfor Lokofør rne, (hvor mon De har h •rt
den li rase, det er rel ikke n ('de i tuen), men
tilsidst bliver de mere rolig, naar bare de faar
o IS paa 2 Mand Haancl, saa gaar det til yn ladende ! edre »Gt cl kelov«. vi kan maaske reel
' bliver . ikkerl ikke af dem
cl P8 endnu, men det
Hr. chmidt.
Hvem, der har kad t det gode Forhold mest,
afhænger jo a1lid af Ojn ne, der er det.
Jeg vil nævne noget, . om i Øjeblikket er
aktu eIt paa Gb., nemlig Fanefonden, har De,
Hr. ., vi t os Lokomoliviyrboderc, at de gerne
vilde, at der ·kuld (' rære el gedt Forhold mel
lem os, aa er det en gan ke mærkelig .Maade,
at vi .se cl L paa i en ag, lwor vi hør taa lige,
der siger d (', al Formanden for Tdvalget . kal
va:ire en Lokoforer, og Regn kabel skal kun re
vider s af amme; men Lokofyrboclerne kal
bare 1:et.ale. Derfol' Hr. chmiclt »fej først
for cl re egen Dør•.
AI Dem, Hr. Redaktør, havde jeg elvføl
gelig ventet mig en større Ned kæring for det,
jeg krev; men at man vil b brejcle mig at driv
Kiler ind mellem to Grupper med Lokomotiv
per onalets Fester . om Baggrund, det syne s jeg
lige er haardt nok, da det, som jeg skr ev, var
Lokoførerne, d r drev Kilen ind i den ag. Li
geledes kriver de, at jeg aldrig undlader at
gøre mig h ('mærket, saa nart der er en Lej
lighed, det er meg t muJi.g, aa har vi det til
:.,yneladende en ' i den I etning. De maa endelig
for laa, at jeg meget godt ved, at det er bedre
at. amle end at sprede; men for at vi kan am
le s i godt og fordragelig amarbejde, da er det
nodvendigt, at d'Hr. Lokoforere anerkender os
unge Mennesker som staaend forening mæ S.'"'ig
set paa samme .stacle om dem, men det vil de
Hr. ikke; m ('n kommer Tid kommer Yel og aa
1 aad.
Et Eksempel, Gb. nyder jo som bekendt den
tvivl omme Ære at have ca. 50 pCt. af amtlige
uorgani erede lokoførere, det har altid været
o en Torn i Øjet, og engang paa et Møde de

.

.

.

var selv til tede og mente, det var den rigtige
Frem ang maade, vedtog man en Re olution,
s um gik ud paa, at man hen tillede til Lokofø
r rne om, at man fik et fælle Møde hvor man
kunde drøfte, hvorledes man hed t kunde faa
dem ind i Organi ation n; men Lokoføecrne
ag e blankt nej. At jeg aldrig har været
dem tilpas, Hr. Hedaklør, er jo en kendt Sag;
men cl t er der Yist ikke noget at gøre ved, vi
lever ikkert begge ud l ' n det.
J. Knud en.

.

,

Det forbav er mig, at den c rede Ind. ender
havde vent L ig en tørre J'ed kæring af mig,
nej Hr. Knud en, man kal om bekendt ikke
·kycl Graaspurve med Kano11er, det bruger man
gan. ke andre \'aaben til. De kan være gan ke
o,·erb vi t om, at jeg vidste, hvad jeg
krev i min Kommentar til Deres otits - men
der er alligevel For kel paa os - thi det er
som D (' skriver, og saa kun tilsynekidende, vi f'l'
ens, hvilket De i de næ te Linier illu trerer mere
end Lydeligt ved at fortælle, al Lokoførerne ikk
vil anerkende cle unge Ienne ker, som for
ening mæ igt set, staaende paa samme tade
hvad der lrocl. Dere Eksemp I er aabenbar
fi san :11 d. Pa nu paa Deres h p mmelige Tan
ker, Hr. I nud en, D udtaler et, men men r
noget gan I,ke andet, og det er, at De i rent
tjen llig Hense nde og aa vil have de unge {en
ne ker anerkendt om taa ende paa �mme Sta
de, og det vil Lokoførerne ikke. - Og til delle
Formaals Fremme har De fundet del hen igl ISmæssi gt at udvi e en udfordrende Ignorering af
Lokomclidøreren om Tjenestemand. Der e•·
De blandt and t travlt b kæftiget med at driYe
Kiler ind. D. v. . at splitt .
Dermed gor De lem elv og Dere Kamme
rater, Fremtid ns Lokomotivførere en daarli"
Tj ne te.
Hvis det er andt, at De ikke er mig tilpas
og at det er kendt, - hvem kender for Resten
Dem? - aa kunde Aarsagen maa ke findes i
det foregaaencle.
Den tore nor. ke Digter, Henrik Ibsen,. krev
en Gang cli e Par Ord som De burde h-l'gge
Dem paa inde:
• Der gaar en N.:'mesis igennem Livet
at ronun væk fra den er ingen givet.•
Rell.

,,

,.

DE KØBENHAVNSKE LOKOMOTIVFØRERES
FESTUDVALG

Hr. Lokomotivfyrbøder Knudsen, Gb, har
Yist de købenbarn ke Lokomotivførere og mig
sin Intere se ved ukaldet at blande sig ind i
vore Sager. l\f ed Hen yn til »at rede og ligge•
kal vi nok elv klare den. Naar Hr. Knudsen
bliv ('r Fører er det hans Tur at hjælpe til, ind
til den Tid vil det baade rære klogt og taktfuldt,
om Hr. Knud en vil lade Forerne klar dere.
.\ff,l'rer.
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At Lokomofyrbøderne altid har mødt talrigt
til Fortid n Fester er rigtigt nok, og var d t
netop fordi det ofte kneb med Pladsen, at For
slaget kom til at holde Fe terne hver for sig.
At ikke alle d'Hr. Lokomotivfyrbødere er tilfrede med den be taaende Ordning ved jeg af am
taler med forskellige af d'Hrr.
Personligt har jeg kun gode :Minder fra
' amarbejdet ved ] ortidens Fester, men Hr.
Knudsen l:e tandig mærkelige 1faade at op
tl'mde paa, gør at Intere en for Optagelse af
'amarb jdet svækkes.
Henn. Unsclwlcl.

.

I Anledning af af Hr. Knud ens var til
ummer skal jeg i
Hr. Un ·chuld i forrige
andhedens Intere e meddele, at Knudsen om
gaas lidt letsindig med Sandheden, naar han
kriYer, »at vi har den Fornøjelse, at der saa
godt som atid er tor Til lutning til vore Fester,
og de fleste giver som Regel et pænt Overskud«
- hvilken dtalelse forbavser mig i høj Grad,
da jeg som Festudvalgets Formand ikke kender
noget til Fe sLer med stor Til lutning udover
vort Jul træ ej heller til Overskud, men derimod
manglende Velvilje fra Afd. Bestyrelsens id ,
hvor Hr. Knudsen præsiderer, naar det gælder
Arrangement af ] e ter eller Besøg i industri
elle Etablissementer. :Men det er jo ogsaa galt,
naar man som Formand dyrker private Inter
es er, der kal gaa forud for Afdelingens for at
kunde være stor i koene, naar man .om For
mand for en privat Forening kan pege paa
Fe ter, til hvis Afholde! e der alene kan dispo
nere over ca. 6
Kr. om Aarel. Kunde Af
d tingen Fe IStudvalg blot faa et tilsvarende Be
løl:J af d ca. 1000 Kr., som Afdelingen erholder
i Ek lrakonting nt, var Hr. Knudsen sikkert
en af de ham efter træbte Formandstitler fat
tigere - derfor ingen Penge til Afdelingens
Fest.udvalg.
Vasn Niel.sen.
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Ved Graven agd Kred formanden et idsLe
Farvel til vor Kammerat, og lakkede ham for
han aldrig svigtende Hjælpsomhed.
Der var Væld af Kran e, og mange af Lan
d lL. I Afd. havde .endt Kran til vor Ka1mnerals
.,;id te Hvile Led. "
D l' var Kran e fra lokofyrboderne i Kh.,
Ro., Fat Ler, Kø., Hg., Kb., og M. . Fra Loko
førerne i 1. Di ktrikt og Ø.terbro, fra Afd. i Ng.,
\ iborg, Vamdrup og Aarhu..
Efter at afdøde Broder, Lokofører Frølich,
havde takket f I lr den .L re Deltagelse, kilte.
det Lore Følge, men mange benyttede l..C'jlig
heden Lil at se vor forulykk de ]{.ollega, Carl
•\I ielsens Grav.
J. Knudsen.

TAKSIGELSE
Hjertelig Tak for den store Deltagelse i An
ledning af min kære Mands Dnd og Begravels .
En . ærlig Tak Lil københavn ke Lokomotivfyr
bødere for dPn . tor. tiledc økonomi ke Hjælp.
Hjertelig Tak til alle de Afd., som sendte Kran
S<' Lil min kære ,\land. Baare.
Anna Frølich.
M:in hjertC'lig. LP Tak [ol' al Opmærk. omhPd
vPd mit Jubilfl"um.
A. F. Alii/ler, J-TPI. ingm·.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER
NYE BØGER

Sj.

Fal t.

.Jyl.
Fyn

1-2792 1131�3
12793 11333
12 02 1135
12 08 1l3 9

DØDSFALD

12 05 11370
12817 11369
11335
12'07
'li
12 10
12 11
128H
12 15
1126 d

11337
lJ:l2I.
1134-5
11380
970/4-d

12826 11361
12 27 lO 9 b
Fredag den 3. Oktober jordede vor Kollega
Einer Frølich under meget stor Deltagelse af
Kolleger og medan atle fra Bispebjerg søndre
Kapel, som ikke nær kunde rumme alle de
deltagende.
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1l364
11342
11377
11397
1133

Jen en, Hermann: Den rød
Hadio.
Gejlager, A. J.: Hjemlige Toner.
Sabatinj: Havørnen.
We tergaard, A, C.:
ordsøhelte.
Dahl gaard, M.: tormfuglen.
do.: øen Børn.
Thøger en, Grønborg: Den der
vil-.
Halk, Gerda: De tre Ro. r.
Thomsen, Axel: Helte.
Kielgast, Elinor: onja Al'v.
Clasen · inna: Væddemaalet.
Barfod, H. P. B.: Minder fra
gamle grundtvig ke Hjem.
Tralle, H.: Hvalfangeren.
Bentzon, [nger: Vibeke ude og
hjemme.
Uldall, J orelte: Et lille Fæ.
Hørlyck, Helene: Lærkeungerne.
Kat.trup, J.: Jako.
Peter en. Lauritz:
den Hjem.
Hansen Chri ten: Dæmningen.
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Sj.•
Falst.

1117 b
12 44
12061c
12 47a
12 49
12 50
12369b
12 63
12 M
12 65
12 6
12 70
12 71
12 76
12258b
12 7
12 1
12

2

12 91

�

Jyl.
Fyn

TIL

MEIJtBMSbt6

9619b Ra mu sen, Knud: :Myter og
agn fra Grønland. II.
11596 Meyn, iels: faanelandet.
10590c Nordentoft, K.: Jorgen Laa by.
Barndom. Ill.
1137 Borregaard, E.: Viktor Lørn.
11392 Baadsgaard, Anna: Et Nutid barn.
11394 Gel led, Olto: Eventyrlige Dage.
10 55b Skovgaard - Petersen:
Landet,
hvor Kilderne sprang. Il.
11347 Korch, Morten: iels Dros.
11327 Birke, Louise: De, om længes.
11323 Anker, Jens: Hø ler fra Af
grunden.
11363
hr kov, Anders: Dagligt Liv.
11357 Hi.itzebeck: Den li tige Melpomene.
113'26 Bichel: Polhavels Folk.
10 3 b Kvaran, E. H.: Ham1veigs Æg
le kab.
10714b Holland, R: Den fortryllede
Sjæl. Il.
11393 Egeberg, Edv.: Fangen.
11595 Hutchinson: Det ottende Under
værk.
1159
Hosenkrantz, Palle: Danserne
. teren i Forli.
1.1322 Ander ·en, K. He : Mark og
kov og grønne Enge.

Ocerfart fra D.

. og nI. F. til D. L. F.

1. Oktober 19.2/4-. Lokomotivfyrb.
�lcn:en og P. B. Pct r en, truer.

p. 0. Chri-

Ud11ævnel e.

Lokom () tiYme ter II H. K. iel en, Aarhus
H., efter An øgning ifolge Opslag til Lokomo
tivmester I i Viborg fra 1-10-24 (kgl. Udn.).
Forflullelse fm l-10-24.

Lokomotivforer L. K. Johan en, Skelde (De
polforslander), eflf>r An ogning til Sønderborg.
Lokom tivfører C: :Møller, Orehoved, til Kø
ben havn Godsbanegaard.
Lokomotivfyrbøder A. E. Søren en, Oreho
'" d Lil Køl::enhavns Godsbanegaard.
Dccl fald.
Lokomotivfyrl oder E. M. Frølich, Køben
havn God banegaard den 27-9-24.
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Jørgen Jensen & Co. Als
Esbjerg.

Specialforretning I Bygnlngaartikler It Støbegode.

DRIK URB·AN ØL I NORD-JYLLAND
i original pasteuriseret Aftapning bedet
og absolut holdbart.
Faas paa 1ft & ½ Fl.

I

'

HUSK!

, 124
.
Ciga1.
•t·o1.·1.•etniugeu, Istedgacle
I
,I

•

....

,

øusiuJ

Redaktion: Veeterbrog,ade 98 a 2, Kjøbenhavo B.
A.nnence-Expedition
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Ny
Vestergade 7 3, København B.
Udgaar 2 (fange maanedlig.
Telefon Central 14613.
AlloBDementspris: 6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10-4.
Te�es paa alle Postkonttrer i Skandinavien.
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

I

C}

Amk. Gummivare

.

J1j111ri Vestergade 3 u,,•. I.
IHer ,r,jttr, anitet � 4 Snepltjurtikltr
Ill. Pri li te mod aG Øri i Primrk.
DISlftET USP[DITIO ♦ Tetr. B1en 1195

•

•

'

Jereb11em�1d 10 pCl. Rabat

.synes
om

I

. CERES
-

~

Billigst i Danmark.
6Pd.7 Kr., 9 Pd. 10 Kr.
I
pande. • ende
inkl
1t pr.PostopkrævH
Bestilling paa
---- ·mindst 1 Pd. portofrit.
Københavns Honninghus, Graabrødrelorv 4, Kbhvn. K.
Tele{. 6021. su,..te or •14,to Speeialftrm1. Grt/1. l 29.

Ægte

onning

Mejeriet Sdr. Boulevard 77

�7�t

Hj. af

Ærbod/ost

I. C. Ji1. NIELSEN,
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TELEFON VESTER 9862

Smør, Æg, Margarine, Mælk, Fløde og Brød
Confecture - Alle gangbare Ølsorter
'

-- Bemærk=
LÆDER HANDELEN
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i Cigarforretningen
Hørsholmsgade .2�

... 1·,

' ! . -_
_
........;....,;___
(ved N •_
rreb roe
Statloh)

Leverandør til Forbrugsforeningen.

anbefaler sine elskabslokaler og
store Festsal til Møder og Fester

Vesterfælledvej 82
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