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RAN6ERMASKINESPØR6S

MAALET 

Fra Mødet i Fredericia og gennem 
Pressen vil vore L sere vide, hvorledes 
Sagen angaaende Ranaerma kinern s Be
tjening laa, efter Fo1handlingerne i Gene
:rialdirektoratet og efter at Tra.fikmini ter 
Frii -Skotte den 25. ovemb r cl. . havJe 
stillet ig afvisende overfor nhver For
bedring af de Lokomotivfyrbøderes Krav, 
der udfører Tjene te som Førere af de en
mand betjent Rangerma kiner. Ved Kon
fer ncen udtalte Ministeren, at der ikke fra 
hans ide skulde blive lagt Hindringer i 
V jen for en vider dformning ,a.f ? 
Mands Betjening og henviste Organi a.tio
ncn til Forhandling med Generaldirekto
ratet, om de Krav Oraani ation n i saa 
Henseende kunde øn ke imødekommet. 

Der frem atte dereft r, i en Skrivelse 
der frem endte i Januar Maaned d. A., 
Krav om 2 Mand Betjening af følgende 
Rangermaskiner, hvor rbejdet og for
skellige Om tændiah der maatte ,an e for 
at være af n saadan Karakter, at Kravet 
viar berettiget. 1 Ma kine paa 0 terbro. 
1,paa Gb. (Skydema kinen), 3 paa Køben
havns Personbanegaard (Fjerntrafikken), 
1 Vanløse-]%., 1 Holbæk Ravn, 2 i la.
gelse, 1 i Oden e (2. Havn), 1 i E bjero

(2. Havn), 2 i ar hus (1 J aa Havnen og 
1 paa Godspladsen) 2 i alboiig (1 pa.a 
Havnen og 1 ørre undby), 1 i Horsen 
(Havnen) og 1 i Aabenraa (Havn). 

Om di e Krav førtes der den 16. Fe
bruar d. A. følgende Forhandling med Ge
n craldirektoratet: 

Protokol 

Til tede var: 
For Generald irekloralel: Maskindirektøren, 

Kontorchef Jacobi, Maskiningeniør Havnjng og 
A . islent Larsen. 

For Dan k Lokomotivmands Forening: Lo
kom tivfører Rich. Lillie, Lokomrtivfører C. A. 
Lillrlund, Lokomotivfører K. Johan en, Loko
motivfyrbøder J. Boyesen. K. Johansen førte 
Protokollen. 

Maskindirektoren: Anledningen til, at der 
er indkaldt til Forhandling er Foreningen 

krivel e af 27. Januar cl. A. angaaende Ind
føre! e af Tamand betjening paa en Række 
Rangerlokomoti ver. Sagen har været Gen
stand for en nærmere Undersøgel e i Di trik
lerne og her i Afdel•ingen. Generaldirektøre:1 
har derefter anmodet mig om at tale med Dem. 
Jeg har derfor indkaldt til denne Forhandling 
ror al høre :Motiverne til det foreliggende An
dragencl . 

Jeg vil traks som min personlige Opfattelse 
udtale, at jeg er meget overrasket over Kravel 
Omfang, navnlig paa et Tid punkt, hvor alle 
kræver Bespare!. r. Dere Krav vil medføre 
<'Il aarlig dgift af over ¼ Million Kr. Vi 
kulde ikke ind paa n Forøgel. e af Udgifterne, 

men en Formindskel . 
HYerken Distrikterne eller jeg ynes, al det 

fremsatte Krav er alvorligt begrundet, aalede 
at det kan anbefales. Jeg maa derfor bede de 
Herrer om en nærmere Motivering. 

Ric/i. Lillie: kulde lad Direktørens Op-
fattelse af agen ligge. 

Det frem alle Krav er fremsat paa Grund
lag af Mini terens Udtalelser ved Forhandlin-
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'DANSK fQKOMOTIV Ti DEN DE 
gen den 25. November f. A., under hvilken Mi
nisleren udlalte, at dersom der var Steder, hvor 
Forholdene gjorde det ønskeligt og nødvendigt, 
at Tomandsbetjening indførtes, kunde Forenin
gen fremsætte -sine Krav overfor Generaldirek
toratet, det er <let der er sket v cl Foreningens 
Skrivelse. 

Maskindirektøren: Ja, det slaar ,i F'orenin
gens Skrivelse, men jeg kender ik,ke, hvad der 
er foregaaet hos Ministeren, jeg har ikke faaet 
nogen Direktiver i saa Henseende. Generaldi
rektøren har kun anmodet mig om at føre den
ne Forhandling, og jeg kan ,kun forhandle paa 
det foreliggende Grundlag. 

Rich. Lillie: Det er kedeligt, at Generaldi
rektøren ikke -selv leder Forhandl ingen, del er -
vanskeligt at forhandJe, naar Forhandlingsle
dP.l'en ikke kender Sagen. 

Maskindirektøren: Som sagt, den politiske 
·Sii:le af Sagen er mig ubekendt. Foreningen er
bekendt med,"at jeg fra tid-ligere T,id har ment,
at Mellemstillingen burde oprettes, men denne
har Foreningen afv·ist. En Del af de Krav, der
her fremsættes, har jo gentagne Gange værel
(remme til Fårhandling, dog er der og ·aa med
taget-- en Række nye Rangerlokomotiver. Di
strikterne Udtalelser gaar imid-lertid ud paa,
at Kravene •ikke bør imødekommes.
. · I ovrigt havde det været heldigt, om For

. -PJ;J.iugen i sin Skrivelse havde fremsat Motive
ring i It vert enkelt Tilfælde. 

Ric/i. Lillie: Det er rigt,igl, at vi har afvist 
NfoJ.lem tillingen. Ved at tilbyde denne viste 
Generaldirektoi-atet, at man erkendte Ber'elti
gel ·en a.f Foreningens Krav om, at man ikke 
burdl' lade Førerne af Ra ngerlokomoti ver ud
føre 2 Mands Arbejde for Lokomotivfyrbødcr
løn. Men Minis·teiren afviste enhver· Tale om 
Forbedringer, altsaa o·gsaa Generaldirektoratet. 
Tilbud om Mel-lemstillingen. 

Naar de enkelte fremsalle Krav ikke er mo
tivel'0de; er del, fordi en Række ·a.,f dem og i 
det hele taget J<.,oreningens .Stilling til hele 
Spørgsmaalet om Betjening af Ra:ngerlokomo
t-iverne er motiveret gentagne Gange. 

Ski.dele gerne motivere de e11kelte fremsatle 
0nsker. 

Med Hen.syn til Skydelolvomoticet 1J(ln (Joili-;-
-banegaurden, da er der her sket den Ændring,
at Lokomotivet nu trækker Togene Ira Risten
og til »det gule Palæ«. Det er paa en meget
slcerk Stign-ing, denne Kørsel foregaaT, end
videre kører det a,m1i:Je Lokomoliv ogsaa de
Tog, der løber til Valby Gasværk, og udfører
Rangeringen paa de dcr·værende Sidespor.

Maskindirel,:tøren: Der er allicl' en }\[and
med som Ledsager.
- . · Rich. LilUe: Det er rigtigt, men den· Maud
skal ikke- fyre, den Lokomotivfyrbøder, som er

Fører a.f ,dell;e Lokomotiv, maa udføre alt Ar
bejdel, saavel Fyring som Kørsel og Udkig, det 
er uforsvarligt at paalægge en Mand dette, og 
den Mand, man medgiver en Lokomotivfyrbø
der, er ikke bilstrækkelig Assistance for denne, 
thi glem ikke, Herr Maskindirektør, at"det er 
Lokomotivfyrbøderen og ikke Lokomotivføreren, 
som fører de her omhandlede Lokomotiver. 

Med Hen yn til de 3 Rangerwkornotiver i 
1-1 ovedba nega.circlens Fjerntrafik er <let et rent 
Sikkerh,edsmoment, der er Aarsagen til, at man 
fremsatte Kravet; her trækkes lange Togstam
mer ud fm S-tabionen, _denne Rangering fore
gaar over Togvejen. Drr rangeres over Tog
vejen Lil Ilgod ·1Jlads •11, i del hele foregaar Ran
geringen under megl'l vanskelige Forhold, der 
gør det ]!Ød ven_d,igt, at der er 2 MaT)d _paa,_ disse 
Lokomotivel'. 

Maskindirektøre11: Kan ·Rangerlederen ikke 
lage Plad,s paa Lokornotil'ct til Hjælp ved Ud
kigget? 

K. Johansen: En saadan Fremgangsmaade
er umulig, med de la11ge Træk naar man ofte 
helt i1d til Dybbølsbroen, skulde ]fangerlederen 
tage Phid · paa Lokomotivet, maatte han saa 

- gaa hele Vejen tilbage til Togstam-m!)ns Bag
ende, for at -se, om Toget er kommet over Spor
·kiftet, og for at benytte Telefonen til Posterne;

en , aadan Fremgangsmaade vilde umuliggøre
Hangeringen paa Hovedbanegaarden, man vilde
køre i Staa.

Ude ved Dybbølsbroen krydser Togene, der 
kommer fra 'RangerpladsPn, ind. over Ranger
sporene, her er gentagne Gange ·ket Uheld, 
Rangertog er kort ind. i i ndko11111e Toglræk. 

Og LokomobivførPrrn kan nu en Gang ikke 
se baade fremad og tilbage .og sa,mtidig passe 
Lokomotivet. 

R-ich. Lillie: Vi niaa bede om Beskyttelse, og
vi gør opmærksom paa det Faremoment, cl.er 
her er til Stede. 

Maskind'irelrtøre11: Krarct om Range1foko
motivet paa Østerbro Godsplads kender vi fra 
tidligere J<"orh�ndlinger. Der kan vel ikke være 
nye Momenter at fremdrage for delte Lokomo
tivs Vedkommende? 

Rich. Lillie: Vi maa vel . gaa ud fra, at den
ne Sag ,skal .forelægges :Ministeren, og vi inaa 
jo saa motivere de enkelte. 

Det Lokomotiv paa Østerbro, cl.er er Tale om, 
kryd er under sit Arbejde over den Togvej, de1: 
benyttes af cle Sovevognstræk, der kører mellem 
F1·iha vnen og Hovedbanegaarden, og aile Tog, 
der kører til og fni Frihavnen, ,skal ad dil,se 
Spor. Endelig sker al Rangering i meget kur
vede Spor og ud i Togrcjen Lil Østerbro. Lan
relinieh.roen forer over Rangerstedet, oi;._ cl.el 
ker ofte, at Folk i Kaadhed fløjter og søger 

at vildlede Rangerføreren. Endelig .vi1de man 

78 

.. 

" .. s 

b 

C 

.. 

... .. 
s 

s 

. ., 



'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
ved al gøre ,delte Lokomotiv tomandsbetjent op
naa en bedre Udnyttelse af llfask,inkraften, idet 
de Lokomotiver, der rangerer ved Gillerel, · i 
Frihavnen og paa Larsens Plads er tomands
betjente, og man vil saa og aa kunne anvende 
Lokomotivet fra Godspladsen paa disse teder, 
naar det var nødvendigt. 

Hvad har D·istriktet i øvrigt udtalt i denne 
Sag? 

Mask'indirektøren: Di triktet har ikke fun
det Anledning til at fremkomme med noget nyt, 
idet Distriktet jo gentagne Gange har udtalt sig 
udførligt om dette. Rangerlokomotivs Tjeneste. 

Vi kommer saa til Rangerlokoinotivet Fre
de1·iksberg-Vanløse: Kørslen mellem Fb. og 
Van. er netop baseret paa, at en Lokomotiv
fyrbøder skulde køre d,isse Tog; man fik i sin 
Tid i den Anledning Dispensation fra Politi
reg>lementet. Bestemmelser, naar Toget var va
cu umbremset. 

K. Johan. en: Og den Di ·pensation anven
der man ogsaa nu, hYor man daglig kører med 
Tog med omkr-ing 30 \ ognc. Di pensationen 
gjaldt vi:;L kun Kørsel med l Vogn, og Kørsel 
med 1 Vogn ei-indrer jeg i,kke nogensinde har 
været benyttet, rrian har i Persontogene mindst 
2 a 3 Vogne, paa Helligdage endnu flere. 

Hvorfor bemander man paa Helligdage det
te Lokomotiv med. 2 Lukomotivma.•nd, naar man 
har Dispen abion? 

Maskindirektøren: Ja, Dispensationen gjaldt 
vist kun Kørsel med 1 Vogn, men 1·i kan jo 
undersøge, om de g,ivnc Bestemme! er er ov r
holdte. J'eg 01· ikke b(}kendl med, at der køres 
med saa store Tog, som her oplyses, men der 
er jo •ogsaa en Ledsager paa, Lokomotivet 
og den nødvendige Bremsebet.jening i Vognene. 

Rich. Lillie: Naar Maskindirektø1·en oply
ser, at der er den nød venelige Bremsebetjening 
i Vognene, er det kun l'igt:igt, fur saa vidt det 
angaar skruebrem ede Tog, men køres der med 
3 å 4 Vogne med Vacuumforbiudelse findes in
gen BremsebetjeniDg i Vognene, maalte bævde, 
at Forl10ldene, om det fremg-ik, var forandre
de, man kan ikke, om Porholdene ligger, lade 
en Mand ba,tdc ltolde Udkig, køre og fyre. 

Maski11direktøre11: Det kan. ikke være nød
l'Cndigt at fyre paa den ·korte 'trækning. 
J. Boyesen: Det er ofte nødvendigt al fyre

under Kørslen, der er Tilfælde, hvor Opholdet 
mellem to Tog kun e1· 6 Min., og i den Tid skal 
der køres om for den anden Ende af Toget, der 
er i saadanne T1Mælde ab · olut .ikke Tid til al 
fyre under Opholdet paa Stationen. 

Rich. Lillie: Anser Maskindirektørcn del 
for forsvarligt at lade en LokomotivfyTbødcl' 
ud føre denno Tjene te? 

Maskindirektøren: Jeg mener, al Udkiggel 
kan blive godt nok, Fyring er næppe nødven-

dig, naar der er Tale om Tog med et Par 
Vogne. 

Rich. Lillie: er man paa det samme For
hold i dlandet, finder man overalt Rariger
lokomoliveme betjent med 2 Mand, Lokomotiv
fører og Lokomotivfyrbøder, -hm herhjemme•la
dm· man 1 Mand udføre 2 Mand•s Arbejde· og 
endda for Lokomotivfyrbøderløn. 

Maskindirektøren: I Ty-skland har der alle 
Dage været 2 Mand paa Rangerlokomotiverne. 

elv om man dernede nu gerne vilde bort· fra 
Tomandsbetjening, vil det i disse .Tider sand
synligvi · vi e sig umuligt. Det er vanskeligere 
at komme ud af et Forhold, hvor der er Tale 
om aarelangt Hævd, end al modsætte sig, at 
FmhoJ.det indtræder. Her ligger For-skell.en 
mellem Udlandet og os. 

fod Hensyn Lil Hangerlokomotivet paa Hol
bæk Havn kunde man heller ik1ke lænke sig 
at betjene dette med. to Mand. Man kan muligw:i · 
sætte en T:uafikrnand op 1ma Lokomotivet ,,til 
Hjælp ved Udkiggct. Imidlertid helmer de 
He1-re1· vel ikke, før de har faaet · 2 Mand paa 
samtlige Rangerlokomotiver, men herovePfot· 
maa jeg gøre g,l'ldcude, at der er stillet skarpe 
Krav om at skaffe Balance, fordi Budgettet vrser 
et Underskud. 

M:an agter at ucl;;cnde en Proklamation til 
Personal ,tom at være medvirkende til al .skaffe 
Balance, det kan derfor ikke ny'tte ·at stille 
Kra,;, der giver M.inu. og ikke er Li-lstrækkelig 
alvorlig sagligt begrundede. 

L-illelund.: Det undl'er mig, naa1· Maskindi
rektøren siger, at han selv ·har stillet hirslaget 
om Mellcmstillingc11, dl'r jo vi er,"at man aner� 
kender Krav om Forbedring ·om beretliget og 
at mau saa dog .ikke vil giv' noget, men hen
vi er til Proklamationer. 

Rich. Lillie: Det forbavser mig, at Ma.skiu
direktøren ikke ved Forhandlingens Begyndelse 
nævnte den omtalte Proklamation. Maskin_di
rektørens Udtale! ·er beknefter fnldt ud den Op
fattelse, om jeg tidligere har gjort gæJdendc, 
at den nye Ordning vil faa den tunge Ende 
neda,d. Personalel kal belale selv · i Tilfælde, 
hvor Admini tralioncn anerkellder cl Krav , 001 
berclliget. 
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Med Hen ·y11 hl Holbæk Havn, da er Fo.r
hol-dene her, at Banen har et Fald paa 1 : 0 
fra Slationen lil Havnepladsen, og Kørslen 
furegaal' fra Stationen gennem Kastanievej, der 
et· dkor. el fra Læ e porene i Øst, og her ud
munder 3 Sideveje, der alle er godt befærdede. 
Overkørslen ved Smedelundsgade er meget 
stærkt befærdet, idel al Trafik ·til og ·fra Byen 
mod Ring-sted og Roslri.lde foregaar her. · elve 
Havneplad. en er lærkt befærdet og Spore:rrn· 
meget stærkt kurvede og løber imellem Oplags
pladser og Pakhu e, der i høj Grad vanskelig-
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

gør Udkigget. Endvidere findes der ved den 
gamle Havn 3 og ved den nye Havn 2 Over
kør ler, der alle er stærkt befærdede. 

Man maa endelig erindre, at Færd elsfor
holdene er anderledes nu end forhen, Livet er 
blevet raskere, det er ikke længere Hestekøre
tøjer, men Automobiler; det gør en betydelig 
Forsk€!. 

Med Hensyn til Direktørens Tanke om at 
anvende en Trafikmand som Hjælp ved Udkig, 
da løser dette kun halvt Spørgsmaalet, der skal 
f. Eks. ogsaa fyres; skal der anvendes en Tra
fikmand, som ·Direktøren tænker sig, maa han
være underor,dnet Ran,gerføreren.

Maskindirektøren: Ja, han maa naturliigvis 
rette sig efter Rangerførerens Anordninger, og 
saa maa man jo holde stille, naar der skal 
fyres. 

K. Johansen: Ja, man maa holde stille,
naar der skal fyres eller sætte Vand paa Ked
len, og Ordren siger, at der ingen Undskyld
ning er, dersom et Uheld indtræffer, fordi Ran
gerføreren ,ikke har været tilstrækkelig agtpaa
givende, fordi han har fyret eller lign. 

Men vjl ml!,n holde paa, at Rangerføreren 
skal holde lille, mens disse Arbejder udføres, 
vil det vist •sige det samme, som at det vil være 
umuligt at rangere paa en Række Steder, i 
hvert Fald vil det betyde Forsinkelse ,i Arbej
dets Udførelse. 

Rich. Lillie: Det er muligt, at vi, som For
holdene ligger, kal instruere vore Folk om 
nøje at overholde Ordren, aa maa Statsbaner
ne jo eventuelt komme til os for at ,drøfte Æn
dringer i Forholdet. 

Mciskindirektøren: Ja, det er jo muligt, at 
man maa prøve det. 

Rich. Eill'ie: Forstod ,i øvrigt Direktøren 
aaledes, at man anerkendte Betydningen af at 

holde Udkig. 
Maskindirektøren: Ja, men om der behøve

des en Lokomotivmand til at udføre det, er et 
Spørgsmaal. 

Rich. Lillie: I Slagelse ønsker vi alle Ran
gerlokomot•iver betjent af 2 Mand. I Slagelse 
er Rangerpladsen meget lille, Rangeringen fore
gaar i kurv€t Spor, og med alle store Træk maa 
man ud i Hoved porene, fordi Rangersporene 
er for lorte. Her løber endvidere 3 Stræknin
ger sammen. Rangersporene skæres paa 3 Ste
der af Læssevejene, der er meget stærkt befær
dede af Hestekøretøjer og Biler. Under Roe
kampagnen er Arbejdet her meget stærkt for
ceret. Rangerlokomotiverne maa endvidere 
foretage Kørslen til en Række J)rivate Sidespor, 
som f. Eks. 'Dampmøllen, Kvægtorvet, Gasvær
ket, Slagteriet, Spritfabrikken o. s. v. Kørslen 
foregaar her ad Spor, der er stærkt befærdede 
af Arbejdere fra de fol\Skellige Virksomheder, 
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over stærkt befærdede Gader, i Kurver og ad 
Spor med saa betydelig Stigning, at der kun 
maa køres med 4 læssede Vogne ad Gangen. 

Der er endvidere her det særlige Forhold 
til Stede, at Lokomotivfyrbøderen samtidig med, 
at han rangerer har Nedbrudsre erve ammen 
med en anden Lokomotivfyrbøder, der opholder 
ig i Remisen. 

Det amme om gælder om Holbæk Havn 
kan og aa siges om Nykøbing F., der rangeres 
under vans,kelige Forhold, og det maa betragtes 
som et Held, al der ikke her er sket Uly,kker. 
Rangertogene fra Stationen til Havnen skal 
pas ere 6 Overkørsler, som ikke er bevogtede, 
Sporet er stærkt kurvet, og Udsigten meget van
skelig. I selve Havnen foregaar Rangeringen 
over selve Færdselsvejen mellem Lolland og 
Falster, og da der rfra Lokomotivet kun kan ses 
ca.' 3 Vognlængder frem, er den størst mulige 
Agtpa.agivenhed nødvend1ig og underbygger 
Kravet om Tomandsbetjening. 

Maskindirektøren: Vi kan vel saa gaa over 
til Spørgsmaalene i 2. Distrikt. 

Rich. Lillie: Med Hensyn til Odense ønsker 
vi 2. Havnelokomotiv tomandsbetjent. Her er 
allerede 1. Havnelokomotiv betjent af 2 Maud, 
06 Forholdene er ganske de samme for 2. Havn 
som for 1. Havn; da man i sin Tid fik To
mand betjeningen paa 1. Havn var 2. Havne
lokomotiv' ind· tillel, da Forholdene for ·Maski
nernes Arbejde er ens, altsaa meget van keI

°

igt, 
maa vi anmode om, at 2. Havn fremtidig to
mandsbetjenes. 

Maskindirektøren: Er Forholdet saaledes, 
vil vi undersøge agen. 

Rich. Lillie: Det Lokomotiv paa Strib, som 
øn•skes cetjent af 2 Mand, er det, som udfører 
Kør len mellem Strib og Middelfart, Kørslen 
foregaar 'her J)aa Hovedbane med store Tog. 

Maslcindirekttren: Ja, Føreren har jo Led
sager med. 

Ric/i. Lill-ie: Vore Folk kan ikke være tjent 
med en saadan Behandling, vi maa kræve Be
·kyllelse, der er her som nævnt Tale om Tog

paa Hovedbane.
Maskiningeniør Havning: Kunde man ikke 

her anvende en køredygtig Remisearbejder som 
Led ager; den paagældende kunde saa rejse til
bage til trib; under Rangeringen i Middelfart 
behøver Lokomotiver jo ikke 2 Mand; det vil 
ikke betyde nogen tor Bekostning; hver Tur 
,·ilde for Remi earbejderen vare ca. ¼ Time. 

Rich. Lillie: Med Kravet om Tomandsbetje
ning mener man Lokomobivfører og Lokomotiv
fyrbøder, i øvrigt betyder en Remisearbejder 
som Ledsager ikke mere end en Trafikmand, 
naar Remisearbejderen ikke maa ifyre, skal han 
det, skal han have en højere Timebetaling, og 
det vægrer f. Eks. 1. Distr,ikt sig ved at give. 
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'DANSK lgKOMOTIV1i DENDt 
Det er ikke forsvarl1igt at lægge det Ansvar 

paa en Lokomotivfyrbøder, som her lægges, 
dersom et Uheld rammer en Lokomotivfyrbøder, 
kan det faa stor Betydning for han. Fremtid 
som Lokomotivmand. Vi maa krære, at dette 
Lokomotiv betjenes af 2 Mand, Lokomotivfører 
og Låkomotivfyrb der. 

Ma kindirekløren: Det omtalte Forhold om, 
at Remi earbejderne ikke maa fyre, ford·i de 
skal have en højere Betaling, kender jeg ikh, 
men det kan dog vi l ikke være Meningen. 

Rich. Lillie: I Horsens gør ærlige Forhold 
sig gældende, idel man her anvender de saa
kåldle Transportører; der køre. ofte med 15 a 
20 Tran portører foran Lokomotivet og her har 
Rangerførercn en meget vanskelig Opgave, idel 
han sarr:tidig -skal holde Udkig efter Ranger
lederen bågud og Transportørerne forude, sam
tidig med, at han af Hensyn til Transportører
ne skal vt-ere ærlig agtpaagi vende med Kør. -
len. Endvidere foregaar Rangering langs Ga
d-erne og over Gader i ualmindelig krumme 
Spor. 

Maskindirekllren: Delle Forhold skal blive 
nærmere under øgl. 

aa er der Aarhus Havn. 

Ric/1. Lillie: Aarhu Havn har allerede el 
lomandsbetjent Rangerlokomotiv. Del, man 1111 

ønsker betjent af 2 Mand, er 4. Havn. De 
samme Forhold er til lede for begge disse Lo
komotiver, og de samme Motiver kan fremfore 
Rangeringen foregaar paa Havnebanen, der er 
forholds.vis lang, og i Sydhavnen og paa Kvæg
torvet. Havnebanen har stærkt Fald og er kun 
over kuelig paa meget korte trækninger, fordi 
Udsigten dækkes af Fabrikker, Pakhu e, Op
lagshuse o. a. Endvidere findes paa tværs af 
Sporene Gader og Overkør ler, der er stærkt 
befærdede, fordi for kellige store Virksomheder, 
som I. Eks. Gas-, Elektricitetsværket, Oliefa
brikken, Slagterihusene o. I. grænser op til del 
Omraade, hvor Kørslen foregaar. 

Endelig er det ogsaa meget vanskeligt at 
høre Rangerføreren , ignaler, som Følge af 

tøj fra Fabrikkerne, lo sespil, Kulkraner 
m.m.

Maskindirekløren: Man har og aa fremsat
Ønske om, al Lokomotivet i Randers Havn gø� 
res tomandsbetjent i hele den Tid, det er ude. 

R-ich. Lillie: Vi fik i sin Tid indført To
mandsbetjening i Randers Havn for en Del af 
den Tid, det Lokomotiv anvendtes. Vi maa her 
protestere mod den Maade, hvorp11a Di triktet 
har gennemført den Overenskomst, der er truf
fet mellem Generaldirektoratet og Foreningen. 
Distriktet har for at spare U dstationeringsgodt
gørelse i Sommer anvendt den Lokomotivfører, 
der skulde køre paa Havnelokomotivet, til an-
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den Tjene te, han har ikke haft mange Dages 
Tjeneste paa Havnelokomotivet. 

Det er dog meningsløst, at der træffes en 
Ordning som her, naar Distriktet ganske tilside
sætter, hvad Meningen har været med Lokomo
tivføreren Anvende! e. 

Forholdene paa Randers Havn er kendt, og 
vi maa nu kræve Tamand betjening i hele den 
Tid, Lokomotivet er ude, og at Distriktet over
holder Ordningen. 

Ma ki11direktcren: Det er selvfølgelig ikke 
Meningen, at Lokomotivføreren skal anrendes 
et andet led. 

Rich. Lillie: I Aalborg ønsker v>i Tomands
betjening indført paa et Rangerlokomotiv paa 
2. Havn, et paa God plad en (2. Plads), og Lo
komoti vel der udfører Tjenesten paa NGrre-

undby. 

Med Hensyn til Lokomotivet, der gør Tjene
ste paa 2. Havn, stiller Forholdet ig om kr 
de øvrige nævnte Havnelokomotiver. Ranger
lokomotivet paa 2. Plads er særligt vanskeligt 
med Hen yn til Udkigget, idet Arbejdet sker fra 
venstre ide, og Rangerlederen maa være ved 
denne ide, idet han ikke kan opholde sig ved 
højre Side, fordi der her ligger 'nogle Bygnin
ger, hvis Haver grænser la.I op imod ,Sporet. 
Endelig kører Privatbanetogene ind over disse 

por. At dreje lokomc.livet saaledes, at del 
kører med Lokomotivets kor ten mod Syd, vil 
kun hjælpe paa delle Sted, men saa vil For
holdene som Følge af de krumme por blive, 
at man paa andre leder af Stationen heller 
ikke kan se Rangerlederen. 

Rangerlokomolivel, der gør Tjeneste i ør
l'e- undby, kører flere Gange dag1ig mellem 
Ab. og Ns. og har som Ledsager en Lokomotiv
fyrbøder, som flere Gange d.aglig maa tilbage
lægge Vejen mellem de to Byer til Fods; da man 
her har en Lokomotivfyrbøder, om alligevel 
ikke kan besti-lle andet, formener vi ikke Be
kostning vil være særlig stor ved at gøre dette 
Lokomotiv tamand betjent ,i hele Tjenestetiden. 

Maskindirektøren: Vi kal notere os delle. 
Rich. LW-ie: Med Hensy11 til Ranger lokomo

tivet i Aabenraa, da foregaar Nedkørslen til 
Havnen gennem til dels kurvede Spor, over 
tærkl befærdet Gangsti og Hovedgade og ende

lig over Amtsbanesporene. Selve Rangeringen 
i Havnen foregaar over Amtsbanesporene saml 
over 5 Gadeoverskæringer. Sporanlægget er 
meget kurvet, og saa godt som al Udsigt er 
spærret af Pakhu e og Plankeværker om Op
lag plad er. 

Den ny Havnebane vil ikke blive bedre, idet 
-dsigten ved Ned-kørslen til Havnen vil blive

fuldstændig dækket af det under Opførsel væ
rende Slagteri og nogle store Kulkraner. 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 

Maskindfrektøren: V.i skal undersøge Forhol
dene i Aabenraa nærmere. 

Ric 1,. l�illie: I Esbjerg øns-ker vi Ha vneloko
motivet paa 1. Havn betjent af 2 Mand. For
holdene fol' delte Lokomotiv er nu gan ke til
svarende som for Lokomotiver, der er tomand.s
betjente. Man anvender nu l. Havnelokomotiv 
overa.]t i H�vnen, da de to andre Lokomotiver 
ik,ke. kan o.verkomme Arbejdet. 

Ma.skindirektøren: Distriktet bar ikke ment, 
at der var Anledning til at foretage noget. Kan 
man ikke lægge Arbejdet om, saaledes at do 
to Lokomotiver kan udføre hele Arbejdet? 

Rich. Lillie: Nej, det kan det antagelig ikke, 
ellers havde man vel gjort del. Havnen har 
nu rfaaet en . aadan Udstrækning, og Arbejdet 
er saa forøget, at man nu maa anvende alle 3 
Lokomotiver i Havnen, og da det her drejer sig· 
om Fremføre-Isen af Forbindelsestogene fra 
Englandsbaadene og om Sommeren og-saa til 
Fanøbaadene, og iøvrigt er Arbejdet i Havnen 
saadan, at man tidligere har erkendt Beret
tigetsen af Ønsket 

. 
om Tomandsbetjening, maa 

vi nu fremsætte Krav om, at 1. Havn ogsaa 
gøres tomandsbetjent. 

Maskindirektøren: Vi har nu noteret de for
skellige Forhold og tager de faldne Udtalelser 
til .Efterretning. 

Viide· meget henstille, at Forhandl-ingsproto
kollen blev fremsendt omgaaende, da Sitgens 
Afgørelse ligger nær for. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

Resultatet af Forhandlingen var ikke 
meget opmuntrende, og man vil bemærke, 
at · de fleste .af Kmvene allerede i første 
Omgang er a.fvist, medens et Par er taget 
op til nærmere Overvejelse. Saa vidt det 
paa nærværende Tidspunkt kan vides, er 
der 1a;f disse kun H.arub om Imødelwmmen
hed et enkelt Sted. 

Ministerens Stilling til Sagen er alle
rede kla.r, idet •han ikke vil strække sig vi
dere end Generaldirektoratet. 

Denne· Gang Ib.ar Ministeren altsaa øn
sket ··1a1f støtte sig til Generaldirektoratets 
A,fgørelse i Sagen, medens Ministerens 
Stilling den 25. November f. A. va,r en an
den, idet han den Gang hverken vilde gaa 
med til det af O:rgani-sationen fremsatte 
Kua,v eller stille sig paa det a1f General
direktoratet tagne Standrpunkt at indføre en 
Mellemstilling. Manihusker sig Ministerens 
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Udtalelse om, at det var Særkrav og om, 
at det gik godt, som det gik. Ser man det 
nu fore1aigte Forslag til Normeringslov 
igennem, vil det ses, at der intet er til Hin
der for at ta.ge Hensyn til for Assistenter
nes Vedkommende, »at Muligheden for 
Avancement i de senere Aar bar udviklet 
sig ,saa ugunst1gt, iat det maa virke ned
brydende paa det ældre Assistentpersona
les Arbejdslyst, hvad der i høj Grad er 
stridende mod Banernes økonomiske Inter
esser«. . . . . Videre siger man, ..... »at 
der med Udførelse af den pa1agældende 
Tjeneste er forbundet et mere betroet og 
højere kvaLificer,et Arbejde og Ansvar, end 
det, der h.'Tæves a.f Assitenter i al Almin
delighed.« 

Det er paa ingen M.aade vor Hensigt at 
kritisere, hvad der staiar anført i Norme
ringsloven, det er sikkert ,fuldkommen rig
tig, at der kan være Grund til at forfrem
me en Del As istenter til Kontrolør II. 

Dette er saa nydeligt krevet, at det saa 
godt som uden Ændringer kunde have væ
r,et .anført om de Lokomotivfyrbødere, der 
udfører Tjeneste som Rangerførere. For
uden de Motiver der Gang .paa Gang har 
været fremført, kan ogsaa føjes de daarligr 
Av.ancementsfo1,hold,, som i de.senere A1ar 
har gjort sig gældende 9gsaa indenfor Lo
komotivpersona.lets Rækker. Det er gan-
ke klart, at naar det gør-es gældende for 

de ældste A -sistenter, at deres Arbejdslyst 
svækkes til Skia<le for Banernes Interesser, 
gælder dette ogsaa de Lokomotivfy1,bødere, 
. om anvendes til Rang·erførertjeneste, d. v. 
s . et ·højere kvalificeret Arbejde og Ansvar 
end det, der kræves af Lokomotivfyrbødere 
i al Almindelighed. 

Af Protokollen vil man se, at Maskin
direktøren, som et Motiv til Afvisningen ,a.f 
Kravene, henleder ·,Opmærksomheden paa 
den nylig vedtagne S.tatsbanelov og gør 
opmærksom paa, at nu skal der spares. 
Den opmærksomme Organisaitionsmand 
vil: bemærke dette og forstaa, at nu mere 
end nogensinde 9g i den kommende Tid 
bliver der Brug for Ouganisationens Kraft. 
Kommer Tid, kommer Raad. 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

Ganske vist kræve der til Gennemfø
re! e af en Forbedring af .Ramgerførernes 
Kaar (f. T. :bar de kun Titlen) eventuelt 
en partiel Lønnincrsrevi ion, men det kan 
i Henhold til Normeringsloven, det e1· 
man, meget godt k<' uden alt for . ·tor 
Spræl. 

Der er jo ingen Tvivl om, at Mini teren 
føler sig mere hjemme, naar der tale. om 
As i tenternes Forhold, end niruar der tale 
om Rancrerførerne , men d tte ,] ør ikke 
hindre at Mini t ren f r taar, at hvad de1· 
er Ret for len Pnr, ng,, an, r hillig for den 
n.o<len ..

NORMER.INGSLOVEN 

Den 6. Marts frem atte i Folketinget 
For lag til NormeringRlov for Finian aaret 
1925-26. 

Det fore laa , at Lederne af Di t1·ikter
ne 'l'rafik-, Bane- og Ma kintjene te ryk
ke .fra 3. til 2. Lønningsklasse og a.mtidig 
har main fundet det rigtigt at forandre Stil
lin crsbetegnelser til Trafik-, Bane- og Ma-
kinbestyrere. 

Det forcslaa. endvidere, at den tilsyn -
før nde Ma kiningeniør i arbu rykkes 
op fra 4. til 3. Lønnincr Ida e, fordi In-
truktion n og Vejleclnin cren af d ca. 600 

Mand, han har under ig, er af stor Be
tydning for tat banerne. Under den 
Kommitterede i Handelssager foresla.as 
oprettet en Kontorchef tilling. De 3 Kon
trolører af 1. G1,aid, der fører Tilsyn med 
Vognudnyttelsen og od befordringen i 
de :3 Distrikter, fore laa o,prykket fra 6. 
til 4. Lønning klasse om Trafildn pektø
rer af 2. Grad. 

Da ma.n maa erkende, ,a•t Avancements
fo11holdene foL' God ekspeditører lader en 
Del tilbage at ønske, vil man an e det for 
rimeligt, at Lederne af d tørste God ek -
peditioner 1henhold, vis prua, Fyn og i Jyl
land, nemlig Oden o ocr Aarhus H. (Fragt
godsekspeditionen) !henføre· til - . Løn
ning klasse om God b tyrer. 

2 Kontrolører af 1. Grad ved Vognfor-
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delingen i 1. og 2. Distrikt er Hovedledere 
af Vognfordelingen for hele Landet, og 
deres A11bejde er af saa tor Betydning for 
, 'ba.itsbanerne Økonomi, at det maa an e,:; 
for rimeligt at henfør deres tillinger ti I 
5. Lønnings-Idas e og amtidig ændre de
re til ling bete,gnelse til Vognfordelern. 
Endvidere foreslaas det at henføre 2 Regn-
kabsførere under Centralværkstederne· og 

Banea.fdelingens Regn ·kabsførct· til 5. 
Lønning ldiais e. 

Den æld. t n.f Ma kinkontoret Kontro
loret', der er af 2. rrad, foreslaa .fodrem-
111 t til Fuldmægtig. Ligeledes for slaas 
l(ontr Jør af 2. Gra.d i 1. Distrikt Mask_in
tjene te crjort lil Fuldmægtig, fordi cle 
nwm crearteclc \rbejder, der er paalagt .ham, 
har antaget et tort Omfang og kræver tor 

lvstændighed og særlig Kendskab og 
grundigt Indblik i agernes Behandling. 
Endvid re øn ke 2 Fuldmægtige til en
tralværkstederne Ek. pedition kontorer. 

Der fore laa en samlet Forøge] e ,::if 
Tallet af Kontrolører af 1. Grad med 6, 
og al 2. Grad Kontrolører med 44. - An
tal let af Togførcrne forøges me(l 8, Ra,n
gei·- og P,akhu formænd forøges med 8, 
Ov-rportører af 1. Grad med 9, Jernbane
pakme tre med 4, Overportører af 2. Gnd 
forøges med 6. 

Da Motiveringen til det i ormering::s
loven indeholdte Fors1a,g om .Forfremmelse 
af en Del s i tenter ikke er uden Interc -
. e, optrykker vi denne i sin Helhed: 

For 1.atsbanernes Assistentpersonale har 
Forholdene mecl Hensyn til Muligheden ,for 
Avancement i de seneire Aar udviklet sig saa 
ugunstigt, at det maa vir,ke nedbrydende paa det 
ældste A i tentper onales Arbejdslyst, hvad 
d r i høj Grad er i Strid med Banerne: økono
miske Intere er. Under de nuværende ·For
hold vil den gennemsnitlige Levealder ved For
fremme! e i indeværende Aar ligge omkring 4.5 
Aar, og regner man med, at Indtræden i Stats
lJanerne. Tj nesle i Almindelighed finder ted 
reel 1 Aars Alderen, vil der hertil vare en 
Forfremmelsestjenestealder paa ca. 27 Aar. 
Delte Forhold vil endda, saafremt der ikke fore
Lages dviclelser af det nuværende Antal Avan
cementsposter, forværres, idet Forfremmelses
alderen vil forskyde sig noget opad i Løbet af de 
kommende ar. Hertil kommer, at der til ad-
killige Tjenesteture indenfor de nugældende 
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'DANSK lQKOMOTIVfiDENDE 

Tjenestefordelingslister for Assistentspersona
lets V ed kommende kan siges at være knyt
tet eller eventuelt ved Omlægning af Arhej
dct kan henlægges saadanne kvalificerede Ar
bejd r, al det maa siges, at der med Udfø-
1 elsen af den paagæld ende Tjene te er forbun-J el 
et mere betroet og højere kvalificeret Arbejde 
og Ansvar end det. der kræves af Assistenter i 
al Almindelighed. Det vil derfor være ønske-
1 igl ved en efterhaanden gennemført Forøgelse 
af Avancementsposternes Antal i nogen Grad al 
raade Bed paa de ovennæ,-nte Forhold, saa 
meget mere som en saadan Foranstaltning for
menllig vil kunne gennemføres uden væsentlig 
Merudgift for Statsbanerne, idet der ved en sy
stemaLsk Udskillelse til Besørgelse ved Konto
ri ter af saadanne Arbejder, som ikke kræver 
egentlig jernbanemæssig Uddannelse, og som 
dog hidtil har været udført af Assistenter, vil 
kunne skaffes Kompensation for den fremkomne 
Merudgift. 

En Oprykning af Assistenter til Kontrolører 
af 2. Gmd vil ikke stra,ks betyde nogen større 

dgift for Stals 1;anerne, idet Forskellen mellem 
lutløn for Assistenter og Begyndelseslønnen 

for Kontrolører af 2. Grad kun udgør 24-0 Kr. 
aarlig, medens paa den anden Side den foran 
nævnte Besparelse ved Ombytning af Assisten
ter med Kontorister før t vil kunne vise sig paa 
Lønningskontoen, efte:rhaanden som det eksa
minerede Kontorpersonale, som man for Tiden 
har til at udfylde de paatænkle nye normerede 
K,ontoristpladser, forfremmes og erstattes af 
Kontorister. Men man kan gaa ud f ra, at Be
S'J)arelsen i det lange Løb vil kunne bringes til 
at overstige Merudgiften og Udligningen vil alle
rede begynde, inden Merudgiften gennem Er
Il\ enelsen af Alderstillæg er begyndt al vokse. 

FORAN DELEGERETMØDET 

Tiden for Afholdelsen af Delegeret
mødet nærmer sig, og mange Lokomotiv
mænd tænker nøje over de forskellige 

pørgsmaal samt over de Krav om Fnr
bedringer, der ønskes behandlet paa Dele
geretmødet. 

Den økonomiske Tilbagegang, vi alle 
har været udsat for de sidste 2 Aar, har 
skabt en Utryghedsfølelse hos os alle, og 
viser sig formentlig i de fra Afdelingerne 
stillede Krav, som skal behandles paa De
legeretmødet. Der tales daglig om . den 
økonomiske Tilbageg,ang samt om Krav, 
vi synes ma.a være gennemførlige, fordi de 
er saa retfærdige. Af disse er jo Ranger
maskinernes Betjening med Lokomotivfø-
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rere det vigtigste; Landets Afdelinger bør 
derfor tage Stilling til dette Spørgsmaal, 
s11>a Sai0en kan blive fremført med al den 
Kraft vor Organisation raader over. Løs
ningen af dette Spørgsmaal vil jo bevirke 
en større Mulighed for Forfremmelse. 

G-ennemga,ar man Personalia for at se 
hvor lang Tid, der er medgaaet for Loko
motivforerne for at naa gennem Lokomo
tivfyrbødernes Rækker, viser Fo1,holdene 
sig saaledes, de nuværende æld::;te Førere 
har været 4 a 5 A,ar derom, medens det 
varede 16-17 Aar for de yngste Førere. 
Persona,lia viser en jævn Stigning af den 
'l'id, der er medgaaet for at naa frem. Med· 
samme Forfremmelsesmuligheder vil det 
for de yngste Lokomotivfyrbødere v,are en 
uoverskuelig Tid, før Forfremmelse kap 
ventes, det vil derfor for de yngste være et
stort Gode at faa SporgsmaaJet »Førere 
paa alle Rangermaskiner« løst. 

Den Nedskæring, som i de sidste Aar 
1h,ar .fundet Sted, har i særlig Grad været 
følelig .for Lokomotivfyrbøderne og da 
navnlig de ældste. Vi har været Vidne til, 
at mange af vore Medansatte, som kom paa 
højeste Lokomotivfyrbøderløn samme Dag 
som vi » Ved Lønningslovens llwaJttræ
den 1919«, nu er Fører og staar for Tur 
til at opnaa højeste Førerløn. Forfrem
melsen er jo foregaaet efter 'l'ur, saa det 
er der ikke noget at sige til. Men det be
virker, at man .fiaar Øje paa den Fejl, som 
er til Stede ved, at vi skal staa i Stampe 
fra det 9. til det 17., 18., 19. ja maaske 20. 
Aar. H. B. maa derfor have sin Opmærk
somhed henvendt særlig paa disse Menne
slrnr, d6r er en Forbedring under en eller 
anden Form haardt tiltrængt, vi er jo til 
Dato bleven tilsidesat, naar der Yanker 
noget, e paa Fordelingen af Konjunktur
tillæget nu, der faar vi 7,45 Kr. om Maa
neden, vore Medansatte paa begge Sider 
af os fa.ar mere; men naar der ta,ges fra, 
da hører vi med til dem, der maa ofre, her 
tænkes paa Sportlernes Nedsættelse til det 
halve. H. B. maa derfor vide, at vi ældre 
Lokomotivfyrbødere ikke taaler en Tilside
sættelse ret meget længere. 
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'DANSK iQKOMOTIV µOENDE 
En Forbedring ved 12 Aars Anciennitet 

maa være retfærdig, da ingen Lokomotiv
fyrbødere kaJ1 anerkende højeste Lokomo
tivfyr,bøderløn som en Slutløn, hvorfor vi 
maa kræve en ,gradvis Forbedring af Løn
nen fra vi begynder paa yngste Lokomo
�ivfyrbøderløn til vi naar frem paa ·højeste 
Lokomotivførerløn. Som Forholdene er 
nu, da vi i en Alder af cirka 33-35 Aar 
naar frem paa !højeste Lokomotivfyrbøder
løn og skal .,,,taa der1paa, til vi i en Alder 
af 40-45 Aar ,bliver Førere er laJ1gtfra 
en tilfred stillende Ordning. Det er i dis
se Aar, vore Børn vokser op, skal i Lære 
og deslige, og der.for koster os noget. Vi 
maa derfor have en Fo1,bedring af Løn
nen ved det 12. Aar og igen ved det 15. 

Aar, saafremt Førerstillingen ikke er naa
et før. 

Vi maa endvidere kræve en Forandring 
i de nugældende 'l'jenestetidsregler, og da 
holde paa, at Timerne mellem 6,00 Em. og 
6,00 Fm. bliver at beregne paia: en lignende 
Maade, ·om gjaldt til vi fik vore nugælden
de Regler. En saadan Ordning vil vi i det 
lange Løb være godt tjent med. Den Ube
hag, som er ved det megen Natarbejde, 
kender vi jo alle, det gør sikkert sit til, at 
Lokomotivmændene staar ret højt med 
Hensyn til Sygeda.ge. Statistikken viser, 
at en Lokomotivmand i 24.-26. Aa.rs Al
deren har 7,1 Sygedag pr. Aar, men en 
Lolromotivmand paa. 60-62 Aar har 32,1 

Sygedag ,pr. Aar, ingen anden Kategori 
vis�r sa.a stærk en Stigning som Lokomo
tivmændene. 

Efter en i 1903 udarbejdet Statistik, der 
foreligger vi t ingen senere samlet Opgø
relse, var Lokomotivmændenes Gennem
snit levetid 51,4 ar; det er saaledes ingen 
høj Ader, vi kaJ1 opna,a. Tjenestetidsreg
lerne maa derfor revideres til Gavn for os, 
saa vi paa den Maade kan sætte Gennem
snitslevealderen noget op. 

Mon Tiden nu ikke er inde til en nær
mere Sammenslutning med Landets øvrige 
Arbejdere, vi er jo dog som dem lønnede 
A:r,bejdere, maa der.for have mange fælles 
Interesser, samtidig løber vi ikke den Ri-

si.ko, iat en Arbejderleder ved given Lejlig
hed stikker den ud til os, at vi ikke sta.ar 

ærlig nær sammenknyttet de øvrige Ar
bejdere. 

Saadanne pørgsmaal vil uden Tvivl 
komme frem paa Delegeretmødet, enhver 
Lokomotivmand maa da til den 'l'id være 
klar over, hvilken Betydning det har, samt 
gøre sit til, at de kan føres frem med al 
den Styrke, som er nødvendigt for at føre 
dem sejrrigt igennem til Gavn for alle Lo
komotivmænd. 

A. 34.

Den ærede Ind ender har Ret i, at den 
Tid, der medg,aar til at komme gennem Lo
kofyrb. Rækkerne, ihar været varierende, 
og at det nu varer betydeligt længere end 
tidligere. Men dette hænger selvføl,gelig 
nøje sammen med den Udvikling, Banerne 
har gennemgaaet. Den ærede Indsender 
vil andet Sted i Bladet se, ,at Spørgsman.
let om Førere paa alle Rangerma kiner 
stadig er Fremme. 
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Endvidere omtaler A. 34, at der ma,a 
ke en Forbedring af Lokofyrb. Kaar der

ved, at der eventuelt gennemføres et 4. og 5. 
Tillæg. Uden at vi iøvrigt skial komme ind 
paa, hvorvidt Lønnen er passende eller 
ikke, skal vi ikke undlade at ,pege paa, at 
Lovgivningsmagten ved ·at gennemføre 
Tjenestemandsloven af 1919 søgte at raade 
Bod paa den lempe, der var tilstede i den 
tidligere Lønningslov, at det med de maJ1ge 
Alderstillæg (f. Eks. Lokofy:r,b. 16 A1aT om 
at naa højeste Løn) varede :for længe, i11-
den Tjenestemanden kom paa en Løn, 
hvorved det var ham muligt at bestride 
netop de Omkostninger, De peger ipa,a. 
Tjenestemand lovens Princip var, færre 
Alderstillæg, kortere Perioder og hurtige
re Adgang til højeste Løn i Klassen. Det
te Princip stillede Tjenestemændene sig 
elvfølgelig forstaaende og glade overfor, 

fordi det betød højere Begyndelse løn og 
mere ensa.rtede Lønfo:r,hold for. hele Kla -
sen og lettere Adgang til Slutlønnen. •aar 
man nu som den ærede Indsender, even-, 
tuelt ønsker fler.e Alderstillæg berøres Lo-
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vens indre Opbygning, hvorfor vi stiller 
os. i høj Grad tvivlende overfor en Løsning 
ad den Vej, ligesom vi ikke tror paa, at det 
for Tiden vil vær muligt at faa genn m
ført en LønninO'slov revi ion. 

Vi kal gøre d n ærede Ind endel' op
mærk om paa, naar der peges rpaa, at den 
Gruppe, han tilhør r, fa.ar mindre ved 
Forbedring af Konjnukturtillæg t end an
dre, at den Grurppe ogsaa har faaet min
dre foadrag t i de to forløbn Aa.r end dem, 
han peO' r paa, men h rover beklagede haa1 
�ig ikke den nang, d t 01· for aa vidt kun 

n retfærdig clligning, del' k01·. 
pørgsmaiaJct om Ændring af '1 jen te

tidsreglerne i cl n af Ind ndcrcn aJ1tyded 
RetninO' vil vi tnok og.srua volde store B 

værligheder, og kan sikkert næppe gen
nemføres rpartielt, men H. B. har iøvrigt 
stadig ,sin Opmærk omhed henvendt paa 
Forbedringer i Regl rne. 

D anførte tatisti ke Oplysninger maa 
baa for Ind enderen egen Regning. 

Red. 

RETTELSE 

I Artiklen »Vor Pension« i Ir. 5 er der 
ide 63, 2. p., 3. tk., indløbet en menina. -

forstyrrende Trykfejl. Der taar i 2. Linie: 
Pen ion beløb, kal være Pensionsbrøk, og ne
der t i amme Spalt taar i Skemaet: Efler 
Lo,· af 26. Marts 08 skal være 26. Marts 9 . 

25 AARS JUBILÆUM 

Den J. April kan nedennævnte Lokomotiv
førere fejre 25 Aar dagen for deres An ættelse 
om Lokomotivmænd. 

H. A. R. Folkenbørg, Sd. Boulevard 26,B., 
0. 0. G'. Frederik en, Ingerslevgade 120, B., R.
A. Thygesen, P. Knud ensgade 24, 2., V., A. A.
N. Barnstein, Godsbanegade 21, 1., B., L. P.
Larsen, Panumsvej 40, F., K. 0. Hansen,
Kongshøjsgade 3, 4., B., S . ..4.. T. Petersen, E -
bern naresgade 11, B., V. F. K. E. Falck, Rø-

mersgade 25 B, t., K., J. T. Oarlqvi t, Sdr. 
Boulevard 7, 1 ., B., P. J. Jngtoft, igersteds
gade 9, B., L. 0. 0. Abkjær, Vester Fælledvej 
76, V., A. C. V. M. teffensen, Gl. Jernbanevej 
46, Valby, 0. A. Liljekrans, Holger Danskesvej 
96, F., J. J. Nielsen, R. C. Ørstedsvej 14 A, V., 
T. Han en, God banegade 19, B., P. R. Hansen,
Dybbølsgade 13, B., 0. F. 0. Olsen, ofievej 2,
V., alle tationerede i Kø ben havn G.

I den Anledning bringer Afd. I Jubilarerne 
sin bedste Hil en og Lykøn kning samt en Tak 
for det gode kammeratlige Forhold, de gennem 
de mange Aar altid har udvist, og om tro 
Organi. ationsfæller .takker vi dem for den 
lærke Interesse for D. L. F.. om de har be

varet gennem Aarenc. 
Blandt Jubilarerne lør jeg nævne Afdelin

gens Ka. serer, Hr. LokL C.�Tlqvist, ,p_�r gell.J\em
fi Aar ha.r udført ·et ikke ringe rbejde i. l\fde
lingen Tjenl', lr og for hvilken vi udtaler vor 
bedste Tak. 

!øvrigt staar de a.llc om velskolede og. pligt
op[ylclend Lokomotivforere. 

L. M. Schmidt,
Fmd. Afd. I, Gb. 

'l'. 1r. Han en, Voldhøj, Fælledvej, Frederi
cia, er uclgaaet fra yborg Værk ted, blev den 
l. April 1900 an at om Lokomotivfrb. i Thi
ted, forflyttedes i 1909 til Frede1,icia og blev

den 1. Oktober 1914 udnævnt til Lokomotfr
Iører.

0. H. Hansen, Ansgarsvej 20, Fredericia, er
uclgaaet rfra Aarhus Værksted, blev ansat som 
Lokomotivfrb. i Frederikshavn d n 1. April 
1900, har som Lokomotivfyrb. været stationeret 
i Esbjerg. kanderborg, Ribe og Oden e, bleY 
dl'n J. Oktobl'r 1914 udnmvnt til Lokomotivfører 
og samtidig forflyttet til Fredericia. 

86 

V. Honore, Dalegade 79, Fredericia, har
n ret paa arlw. · Vmrksled, blev an at, som 
Lokomotivfrb. i Fredericia og blev den 1. Ok
tober 1914 udnævnt til- Lokomotivfører samme 
, tecl . 

. P. Nielsen, An garsvej 24, Frede1,icia, er 
udgaaet fra Aarbu.· Værk ted, blev den 1. April 
l!)OO ansat . om Lokømotivfrb. i Vamdrup, har 
·om Lokomotivfrb. vær t i kanderborg og Fre
dericia., hvor han den I. Februar 1915 blev ud
nmvnt til Lokomotivfører.

Om alle fire Jubilarer gælder, at de er gode 
og støtte Medlemmer af deres Organisation, ag
tet og afholdt af alle, saavel Kollegaer, ::Med
ansatte om Overordn de. 

Med Tak for godt Kammeratskab i de for-
1 obne Aar øn ker Afdelingen dem hjertelig til 
Lykke' paa. Jubilæumsdagen. 

!tf. R.

N. P. Nielsen, Lyngby alle 7, Esbjerg, har 
iden han den J. April 1900 fra Aarhu. Værk
ted ansattes om Lokomotivfyrbøder, været 
tationeret i Esbjerg; den 1. Jovember 1914 for-

fremmedes han Lil Fører. 
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N. er en dygtig og pligtopfyldende Lokomo

li vmand, en god og tjenstvillig Kollega, som al
tid med lntere se har fulgt med i Organ.isations
Arbejdet. 

Vi takker for -godt Samarbejde gennem 
Aarene og ønsker til Lykke- med Dagen. 

H. C.

L. J. Ja.gd, Bruunsgade 28, C. J. Kalsbøll,
Pontoppidan,<igade 7, N. L. Jensen, Clausens
ga-de 3, R. R. H1 iid, Odensegade 45, K. E. Niel
sen, Jægergaardsvej 124, S. Larsen, Tietgens
plads , 3., A. Steffensen, Odensegade 2, og .ll.

C. Glerup, Helgolandisgade 15. - Alle i Aarhus.
Jubilarerne er sikkert de fleste velbekendt,

flere af dem bar beklædt Tillid. hverv indenfor 
0rgah•isa.tionen, hvilket gælder Simon Larsen, 
A. 8teffensen H. Glerup og i. ·særlig Grad Hviid,
der for Tiden er Medlem af Hovedbestyrelsen
som Kredskasserer. Hvjid har i den T•id, han
har siddet i Hovedbestyrelse11, udført et godt
Arbejde, speciell som Kasserer for Lokfører
kredsen. Hans Arbejde har altid været præget
af Grundighed og en stærk Ansvarsbev-id thed
overfor det ham betroede Arbejde.

Det er fælleis for de.m alle, at de er støtte, 
gode og interesser-ede Organisationsfæller, 
punktlige og IJaalidelige Lokomotivførere, brav<' 
og retskafne Samfundsborgere, der er en Pryd 
for. Standen og et tøtte for vor Organisation -
arbejde, for ,lysere og bedre Forhold i den dag
lige for os Lokomotivmænd ofte brydsomme 
Gerning. 

AfdeJ.ingen ønsker hver især hjertelig til 
Lykke med Dagen. 

Banen er fri for de næ,--1.e 2!1 Aar. 
H. 

K. F. Rosenvol,d, Sølyst, A. P. Andersen, 
»Solhjem«, Møllegade, og H. A. M. J. Lind,
Korsvej i Skanderborg er rolige og fredelskende
Mæn,d, gode Kammerater og Organisations
mænd, der sætter ærlig Pris paa et fordrage
ligt og godt venskabeligt Forhold til deres Kol
leger og Medansatte, hvorfor de ogsaa kan
regne med disse som Venner.

Afdelingen ønsker de tre Jubilarer hjerteHg 
til Lykke ·paa Jubilæumsdagen med en Tak for 
de svundne Aar. 

J. S. C. 

J. F. Jensen, Revvej 39, og A. A. Møller, 
Nyvej 20, Korsør. 

Jensen, der er ansat den 7. Februar 1899 
og forfremmet til Fører den 1. April 1914, har 
i en Aarrække været stationeret i Kø., er en 
udmærket Mand, som vi alle ser op til. -
Møller er ansat fra Aarhus Værksted som Lo
komotivfrb. i Struer. Efter et 0:Phold i Sg. og 
i Korsør som Lokfrb., hvor han det sidste Sted 
var Afdelingsformand i flere Aar, kom han 
som Fører til Struer, men vendte tilbage til 
Kø. - Møller er ligeledes en god Kammerat, 
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kendt for . il gode Humør, og ved givne Lejlig
heder uundværlig. 

Kor ·ør AfdeUngen siger dem begge Tak for 
de svundne Aar og ønsker dem hjertelig til 
Lykke paa Fe tdagen. 

N. P. Nielsen. 

A. J\i. Kongstad, Provst Rjorlhvej, Nyborg,
er udgaaet fra Nyborg Værksted og ansatte i 
Thisted, hvor han gjorde Tjeneste indlil han i 
1918 forflyttedes til yborg. 

Et el. kvær-digt Væsen er ærkendet ved Ju
bilaren, lil hvem man trøstigt henvender ig, 
11aar man øn ker en Tjeneste gjort, idet man 
føler, al det allid er ham en Glæde, uegennyt-
ligl at kunne tjene andre. 

/,) un/.cl Jiløller, ,Rosenvang«, Dyrehavevej, 
yborg, an. alles fra Aarhus Væl'ksled -i Ny

borg den I. April 1900. M. kom til Købe11 havn 
Gb .. 1907 og c(ter 7 Aars Ophold der, atter lil 

yborg. Møller, der altid har laget Del i Af
delingens Møder med Interesse, er en god og 
brav Kammerat., •som .har faaet mange gode 
Ven.ner ved sit behagelige og hyggelige Væsen. 

Begge J uhilarerne øn kes til Lykke. 
'I'. 

J. H . .  Jensen, Jyllandsgade 12, Viborg, an
sattes paa V ær,ksledet i Kø ben lta vn i Maj 1899, 
forfremmedes t:il Lokomotivfyrboder i kander
borg den 1. April 1900, blev forflyttet til Fre
dericia den 1. December 190 , forfremmedes 
til Lokomotivfører med tation i Fredericia den 
1. November 19H og forflytlrdrs efter An søg
ni ng til Viborg den 1. Maj 1915.

Jubilaren er en ·pligtopfyldrnde Lokomotiv
mand og har været Afdelingens KassereT i 
Aarene 1923-24, hvorfor vi bringer ham el 
ltjerteligl Tillykke paa hans Jubilæum dag. 

N. A. B. fogstrup, Jylland. gade 13, Viborg. 
an altes som Lokomotivfyrbøder i truer den 
I. April lfJOO, forflylledes til Hobro . 0111 Ran
gerfører den I. August 1909 og til Odense den
1. Septembr1· :1913, forfremmedes til Lokomo
tivfører med Station i Ged er den I. April 1915
og kom rftrr An, øgning til Vihorg den 1. Juli
1916.

J ubi:laren er er en rolig og pligtopfyldende 
Lokomolivmand og har været Afdeling -Repræ
sentant paa Delegeretmødet og dens Kasserer 
i Aarene 1917-19 hvorfor vi bringer ham et 
hjerteligt 'J'jl)ykke paa hans J11bilæumsdag. 

Endvidere Lokomolivrførerne A. P. Ander
sen, »Vesta«, Vestergade, og A. P. H. Anderseu, 
Louisegade 7 i Aalborg, J. Haderskv, Nord
gade 28, og N. C. Mogensen, t. Blichersgade 
16 i Randers, H. C. Pl.ambæk, und trupvej, 
Skelskør, H. K. Gjølboe, ygade 13 Struer, 
A. C. Cltristensen, Bogensegade .I J, Ø .. og F. C.
Tankma,r,' Gocfsbanegade 24-, B., begge
Østerbro.
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JUBILÆUMSFEST 

P. Chr. Møller. 

Den 1. Marts fejrede Lokomotivfører P. Chr. 

Møller, Masnedsund, sit 25 Aars Jubilæum som 
Lokomotivmand. Møller har det meste af sin 
Tid væ'rel i Ma.snedsund, først som lokomotiv
fyrbøder, enere som Rangerfører til han den 
1. November 1914 blev forfremmet til Lokomo
tivfører med Station i Ms. Jubilaren er kendt
for sin retsindige og brave atur, hvad han
fik mange Beviser for paa sin Jubilæumsdag.
Kl. 9 Formiddag samledes Jubilaren med de
Lokomotivmænd, som var fri for Tjeneste paa
Førerstuen, som i Dagens Anledning var pyn
tet. En Deputation overrakle Møller et dobbel
kapslet Guldur med Inskription fra Kolleger,
ligeledes fik han et smu,kt Rygebord fra Loko
motivper onalet i Masnedsund. Jubilaren kvit
terede ved at indbyde hele lokomotivpersonalet
til Frokost i sil Hjem, som formede sig ])aa
bedste Maade med Taler og Sange.

C. A.

Vær saa venlig, Hr. Redaktør, at give mig 
Plads i Deres ærede Blad angaaende »Caspar 
Røg.brænders Artikel fra -den 20. F'ebruar og 
5. Marts.

Caspar skriver, at Rygtesmedene paa Gb. 
er i ivrig Virksomhed med at stikke Hovederne 
sammen angaaende de forskellige Rygte"r, der 
er i Omløb. Ja, Hr. Caspar, hvis ikke De var 
i saa nær Forbindelse med Hovedbestyrelsen 
som De er, vilde De ikke skrive saaledes, for 
ingen Foreningsmand kan vel rolig se ])aa, at 
Hovedbestyrelsen egenmægtig bestemmer, hvor
ledes F'oreningen skal stille ig overfor de for
.skellige Spørgsmaal, der fremkommer, og selv 
træffe de Afgørelser, der passe-r Dem, og saa 
fortælle os paa Møder og Generalfor amlinger, 
at der var intet andet at gøre, saa det er til 
de Herrer bedste at det er blevet saaledes. 
Hvis Hr. Ca.spar kunde indse, hvorfor der tales 
om Orgall'isationen, vilde han ikke i vort Fag-

blad søge at gøre en Afdeling til Grin ved at 
krive om Karneval ved Depotet, fordi man 

taler og siger sin Mening. rej, Hr. Caspar, 
der er ingen der taler nedsættende om sin Or
ganisation, uden der er nogen Grund <lertil. 

At nogen af de merµge Medlemmer skulde 
være klogere end Foreningslederne, er vist ikke 
nemt at faa Hovedbestyrelsen til at tro, for ,den 
alene vide. Angaaende Caspars Notits fra 
Jern- og Metalarbejderen skal der kun an
føres, al der staar vel tydeligt nok at Foran
dringer maa gaa i Flugt med Medlemmernes 
Udvikling, og det nytter ikke at hver gaar sine 
Veje. Nej, Hr. Caspar, lad Forandringer og 
Udvikling gaa den Vej, Medlemmerne vil, og 
ikke Hovedbestyrelsen, for den er vel valgt for 
at varetage Medlemmernes Tarv og ikke være 
eneraadende, saa vil der ikke være noget at 
tikke Hovederne sammen om. Tag blot de tre 

store Sager, F'eriehjemmet, Fripas og nu C. 0. 
I, som vi vel som alt andet hører om senere, 
der er Aarsag til Uroen, og se hvem <ler er 
Skyld deri. Hvis vor Ret til at være medbe
stemmende var bragt i Anvendelse ved oven-
taaende vilde alt have været ander-ledes. Der 

kan ikke bliYe Ro indenfor en Forening, før 
Hovedbestyrelsen indser, al alle Sager af større 
Vigtighed for· Foreningen og dens Medlemmer 
bliver behandlet ])aa parlamentarisk Maade ved 
indleverede Forslag til vort Delegeretmøde og 
vedtaget der eller ved Urafstemning og ikke som 
nu hænge sig i eventuelle Udtalelse fra Møder 
og lignende fra 1917. 

At vor ærede Redaktør i et og alt er enig 
med Hovedbestyrelsen, ses bedst af de mod
bydelige Artikler, der faar Lov at blive optaget, 
·hvad enten de drejer sig om at holde Snapse
eller Karneval saa hører de ikke hjemme i et
Fagblad, tro kun ikke, at de Artikler renser
Luften; de er kun til Skade for Foreningen.
For vor Skyld paa Gb. tror jeg ikke, der be
høves at skrive saaledes, for hvis det ikke kan
blive anderledes med vor Organisation, end det
er gaaet i den senere Tid, hvor vi har rullet
rundt uden nogen bestemt Retning, kun drevet
efter Partipolitik, er det jo ikke umuligt at At
mosfæren kan bliv.e saa forplumret at der kan
ske en Sprængning.
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Med Tak for Optagelsen. 

Vilh. Andreasen, 
Gb. 

End kønt den ærede Indsender maa vide 
Be ked cm. at de i hans Artikel omhandlede 
Spørgsmaal r behandlet paa ganske alminde
lig oarlamentarisk Maade, fordi A. har været 
til Stede, i hvert Fald paa et Møde, hvor Sa
gerne er blevet refereret og forklaret, er det 
ganske indly ende, at A. til Dato intet har for
staael. Det er nemlig saaledes, Hr. Andreasen, 
at Sagerne er blevet behandlet paa almindelig 
normal foreningsmæssig Maade, og det er ingen 
Steder sket,' at Hovedbestyrelsen ligesom har 
bedt om Undskyldning for det -passerede hvad 

s 
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man i nogen Grad maa faa Indtrykket af ved 
al læ e Deres Bemærkninger. aadan er del 
ikke; det maa De for taa! - Længere nede i 
Artiklen ser man, at De end ikke ved, hvad 
der foregaai- eller er foregaaet, men ikke desto 
mindre drisler De lil at. tale med, endda offent
lig. Om en af de vigtige ager, der nævnes i 
Artiklen, Feriehjemmet, har der i Henhold til 
D legeretmødets Beslutning i 1923 været Uraf
stemning, det burde A. vide, pecielt naar man 
. om den ærede Indsender beærer dette Fore
tagende med et indgroet Had. 

Dette Tilfælde rnustrnrer paa den mest ud
mærkede Maade Indsenderens Overfladigshed 
og den Kampagne, der af visse Medlemmer fø
res paa Gb. 

Det er imidlertid spildte Ord -paa Ballelars, 
at give sig til at forklare den ærede Indse'Ilder, 
at han ikke maa forveksle sin Mening med Med
lemmernes, og del er saaledes, at de paa De
legeretmødet valgte Till-idsmænd fra det ene 

ar møde til det andet i Kraft af deres Hverv 
leder l!..,oreningen i Overen temmelse med de 
Beslutninger og de Direktiver som maatte blive 
givet paa Delegerelmøde ·og iøvrigt saadan, som 
de til enhver Tid opslaaede ituatione'l: maatte 
fore kri ve og om maa anses for at være i 
Overens temmelse med :Medlemmernes og Or
gani ationen Interesse, Den Myndighed har
Best11relsen, Hr. Andrease11! 

T◄'or mange [edlemmer paa Gb. er det i høj 
Grad ubehageligt at høre <len lille Gn11Jpe højt
tal ude Medlemmer raabe op om alt, og uden
Hensyn til om de kender det eller den Saf/, de 
taler om, praler med cle·res bedre V·iden. Denne 
lille Gruppe maa ,ikke tro. at de kan lege Tor
clenskjolds oldater med os. og De maa vidr, 
a,t selv om de kau have den ene eller den an
den Mening om en Ting, maa de respektere 
andres fonfog, s·pecielt deres Bestyrelse, saa
længe den sidder, og til syvende og sidst maa 
de vide, H.t der finde. Lokomotivmænd andre 
Steder end paa Gb., og disse andre Lokomotiv
mænd har ogsaa Krav paa at blive hørt og 
være medbestemmende for -do Veje, 0rgani a
lionen skal følge. 

Vi er ganske enig med den ærede Ind en
der. at det for ham har rnllet rundt, hvilket 
es bedst af det jndsendte, han kan decrimod 

vrore gan ke forvisset om, at Tru Jer aE den 
ene eller den anden Beskaffenhed ikke fo1'maH1' 
a L knumme Lede! ·e11 bort fra den Vej, den Hn-
er det fo1· rigtigst at gaa til Fremme af Loko

motivmændenes Intere er. 
Red. 

FOREDRAG OG DISKUSSION 

[andag den _3_ ]�ebnrn1: d. A. lmvcle Aar
lws A[delinger arl'angeret en "Fol'edragsaf!cn 
med S1_11ecle- og Maskinarb.s Fagforenings sted
lige Forl'etningsfører, Byraadsmedlem Leonard 
Han en om Foredragsholder. 

Hr. Hansen ,indledede med at omtale Smede
nes Organisationsfoi·hold, og kom derefter iind 
paa en: Omtale af ocialminister Borgbjergs 
For lag til en ny Lærlingelov. Sidstnævnte blev 
derefter gjort til Gen tand for Diskussion, og 
enere kom man ind paa en Diskussion om 

den frem�idige MotorvogU'skørsel paa Jernbane
nerne her i Landet. 

Alt i alt fik man en indholdsrig og interes
sant Aften ud af Samværet, Hr. Leonard Han
sen til Ære og Paaskønnelse . 

Sekretær. 

SANGERFEST I AARHUS 

Aarhus Lokopersonales Sangforening af
hoLdt den 1. Marts d. A. en i Ordet bogsta
v�lige Forstand fo llig Sammenkomst paa 
»Palæ«. Kl. 6 samledes ·Deltagerne til Fælles
spisning, Middag, og Kl. 8 begyndle Dansen,
der med enkelte Pauser fortsattes til Kl. 3 Fm.
Hen paa Aftenen var der fælles Kaffebord. Ved
dette . om ved Middagen blev cl-er sunget • Lej
lighedssange«, forfattet af Lokofb. I-I. P. Cltri-
tensen, der tillige gav enkelte Nr. som olu
anger, ligesom og ,rn et udmærket sammensat

Kor under Pause bidrog til Underholdninge11
med flerstemmige ange.

Festen var arrangeret efter flotteste nit og 
bragte Deltagerne Overra. kelse paa Overraskel
se. Dette ii Forbinde] e med ægte ange.rhumør 
bragte eu Stemning og Festglæde frem, der fra 
først til sid t tod paa den røde treg, og havde 
til lutresultat, at Deltagernes store Antal skil
tes i Bevidstheden om at have bivaanet en ene
staaende vellykket Festivita . - d'Hr. Loko
motivmestre takkes for Velvillien med Hensyn 
lil Tjenestefr,i heden. 
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Dellliyer. 

JUBILÆUMSFORENINGEN I 1. DISTRIKT 

I Anledning af, at del' i de 2 ·idste Numre 
af D. L. 'I'. har været Medde-lelser fremme om, 
at paalrnnkte Jubilæumsfester for Lokf. i An
leduing a[ 25 Aars Jubilæum henholdsvis om 
Lokoma ncl og Lokofører, har maattet aflyses 
pa,1 G rn11d a[ manglende Tilslutning, tillader 
jeg 111ig al uply.·e om, al de nævnte Fester 
intel 'ha 1· llll'd vor aadige J ubilæumsfrokost for 
vore Jubilarer i lste Di trikt at gøre, denne 
Fe t vil ·om sædvanlig blive afholdt i Juni 
Jlfaaue<l i København. 

ærmere Tjdsangivelse vil fremkomme i 
D. L. T. i betimelig Tid og oru sædvanlig haa
ber Yi paa tor Til lutning.

P.B.V. 
L. M. Schmicll.
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':i)ANSK [QKOMOTIV µ DEN DE 

Togulykke i Rumænien. 

Fra Bukarest meddel . , at cl amm nslod 
ltar fundet ted mellem cl TILog og t andet 
Tog ved Chitela. FI re Vogne knu te . 10 
Menne ker dræbtes og 2 · til kadckomne bleY 
trukket frem af Ruinerne. 

De franske Statstjenestemænds 

Forening:rcl har været Gen tand for Behand
ling i det franske Deputeretkammer paa Grund 
af rn dlalel e af tat·raadet. 

ifan var tidligere af den Opfatte! c, at Her
riots Regering paa tilfred still nde Maa,de vilde 
luse delt gamle Tvislspørgsmaal, hvorved den i 
Loven af I /4- til ikrede Forcningsr t og åa 
kulde omfatte tatstjene temænd. 

pørg maalet blev fremdraget i Kamret, 
hvor 'lwfenet paa Tjenr l m ndene. Vegne ud
tall bl. a.: »Naar talstaad t frakrndcr Tjenc
strmænde1w Organi alion ret, bringer d t dem 
til en illegal rbejd. maadr. Jeg opfordrer In
d nrig mini. teren til at afgive Forklaring om, 
h,·orvidt tal ·tjene temænd har samme Rettig
l1cder ·om de øvrige amfund borgere, ogsaa 
v ,cJrorende Foreningsretten. hciuten svarede 
paa Regeringens Vegne: »Regering n er •Em Til
lul'ng r af den almindeligr Erkrndelsr af Retten 
til faglig ammenslutning, og tat raadets Ud
tale!. kommer ikke lil at udøve nogen Ind
flydrl ·e herpaa. Regeringrn forpligt r ig Lil 
omgaacnde at frem ætt Lovfor lag angaaende 
:ilat Ljc1w. tcma•ndenc Rel til faglig ammen
·lutnin . En ._ trejk af tal tjen tema'nd an
·er Re eringen imidlertid for en Vold akt og
kan dNfor ikke gaa med til at til ikre Tj ne te
mænclen ._ trcjkeret.« ·

ag n kommer altsaa lil H handling i Kam
ret v d Fremsættelse af d t antydede Lovfor lag. 

Borgerrepræsentant. 

Dan k Lokomotivmand Forening ]i ormand 
hlPv vrd clrt den 10. d . tedfandne Valg til Ko
henltavn · Borgerrepræ entation val rt 0111 Med-
1 •m af Raadet paa det radikale en ·tre Liste. 

Jernbanemandsorganisationen i Palæstina. 

Palæ tina hører til cl Lande, hvor Race-
purgsmaalet . taar hindr ncle for Fagforening -

bevæge! ens clvik-ling. De jødi ko og de arabi
ske Elem nter er fjendllig sind de imod hver
a ncl re, h vorvcd Arbejd giv rnc, der gerne saa 
lknt'�•l ·en plitlet, Iaar t let-Arbejde. I den 
sidste Tiet er det imidlertid lykkedes Fagfor
t'11ing ·b�vægelsen i Palæ tina at udjævne Race
i:Jiod.·ætningerne og til ikre BEYVægel en en uhin-

dret dvikling gennem Dannel en af en inter
national Organi ation, omfattend aavel jødi-
k om arabi k Arbejdere. Hvad Jernbane-

mandsforbundet angaar, er dette Arbejde alle
rede kronet med Fremgang i et saadant Om
fang, at R geringen og Jernbanebe tyreisen fra 
og med Begynd l. en af indeværende Aar har 
r-rk ndt Forbundet som berettiget Repræ enlant
for Per onalet. Fo1•handlinger angaa ude ny
Løn ·al er og angaaende 8 Timers Arb jcl. dag
for alle Grupper er allerede indledet.

Toget blæste ned fra Banen. 

En mærkelig Jernbaneulykke er indtruffet 
i Tyskland, idet et Per ontog paa Linien Jcltl

tl1rehl. af porede paa Grund af n orkanaglio
orm. Flere Vogne tyrtede ned ad Baneskraa

ningen, hvorved en Konduktør dræbte.. 15 
Pas ager r og nogle Jernbanemænd kom til 

kade, deraf flere haardt. Et Hjmlp tog, der 
afsendte. til Ulykkestedet, afsporede ligelede , 
dog uden at nogen kom til kade. 

Motorvogne. 

dl for. øg vi bli,·e indsat paa en ])el af de 
belg i k tat baner Linier. M otorvo 'nenr er 
kon tru rede til n Hastighed af 65 km i Timen 
med Placl til 60-65 Pa sag rer. 

STATSBANEPERSONALETS ULYKKES

FORSIKRING 

afhold r ordinær General/orsamliuy i i'Jatio 
nal« , Jernbanegade .11, København, den 31. 
1farts 1!)25 Kl. 7 1/2 Em. med Dag orden: 
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J) Beretning rfor 1923-24.

2) Forelægge! e af Regn kab for l!J:23-:2-1-.

3) Valg af 5 Medlemmer Lil Be tyret· •n og :2
upplcanter.

Bestyrelsen. 

HJERTELIG TAK 

Hj rlclig Tak for ,·enlig Op1merk ·0111 hed Ycd 
mit Jubilæum. 

Th. Ruelukke. 

For al Yenlig Opmærk omhed ved mit Ju
bilæum takke> hjerteligst. 

P. 0. ·uoller.
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 

~LSETI~ 
ADRESSE~~ 

Lokomotiv! ørerkredsen: 
Randers: Ka ereren rettes til: G. Hansen, 

Ny farked gade 7. 

Lokomotivfyrbøderkredsen: 
Randers: Ka ereren rettes til: J. Jen on 

ennelsgade 6. 
Esbjerg: Formanden r ltes Lil : B. Rejn-

hardt, Østergade 99 . 
Thi led: Formanden r tles til: Chr. Lee-

gaard, V tergade 44. 
Kas ereren rette til : P . C. P . Frost, Dr. 

Loui egade 22. 
Frederik harn: Formanden rottes til : r 

Møller J enscn, øndergade 102. 
Repræ entanten rette til: H. M. Jørgen en, 

»Bugge«. Kalkværksvej. 
Masnedsund: Formanden rettet til : Jul. 

Mathie en »Junia«, Vordingborg. 
Kassereren r ttes til: P. Isak Han en Kir-

ke koven, Vordingborg. 

TIL 
___ cBMSbI-5 

Ouerførl fra D. . & M. F. til D. L. F . 
1. Marts 1925: Lokfb.A pr. P. H . . A. O,·e-

en . Freclericia. 

Till~iael.se til at bytte Opholdssted: 
Lokomotivfyrbøderne V. K. Pecl rs n, Bran-

de, og . K. M Hansen, lage! c, fra 1-11--25. 
Lokomotivfyrbøderne J. J . Viberg, Kahrnd -

borg, og J. C. F. Chri len en, Københarn God -
banegaard, fra 1-5-25. 

ærværende Nummer er a flevere/ paa Avispostkonlorel d. 19. \farts. 

I Veaterbrogade 63, I 
HJ. af Dannebrogsgade. 

Dame, & Børnekonfektion 
l ; samt KJol~~J;;;;;; • .._u-' 

Smaa Priser. 

1 RATEBETALING. 

Cigarforretning-en 
6 Østerbrogade 6 

VIN - CIGARER - TOBAKKER 
Tlf. Øhrn nfifi x. 

Ægte 

Honning 
Billigst I Danmark. 
6 Pd. 7 Kr., 9 Pd . 10 Kr. 
ink! pande. ,·endes 
overalt pr. Postopkræv-
ning. Be tilling paa 
mindst 1 PJ. portofrit. 

Københav ns Honn lnghus, Graabrødrelorv 4, Kbhvn. K. 
Tele(. 6024, llfrst• oc 1tl41t1 Spe<lallrm, . Grdl. 1829. 

I 

KØBENHAVNS KOLONIA L F ORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11 , Telefoner 3067 & 5605, Helgolandsgade 1 . 
Største Kolonial- og Konserves-rmgort I Danmark. 

Direkte fra Producent til Forbruger, erfor altid billig t. 
Vore Automobiler korer oueralt i Byen og Forstæder, 

Leverandør tU Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

-
DANSK A DELS LIVSFOR IKRINGS. Ef,S KAB 

Tegner alle Arter "KOLDT GHUS" tatsfe~f- N,-. 2R 
Livsforsikrin_qet· KOLDING Cwtrnl • 800 Oprettet 1898 

SPECIALITET· I Livs_forsikrlng_ med Alderdomsforsørgelse. 
· Kap1talforslkr111g med Arverente. 

Drik 
• Albani Øl . 

0 Amk. Gummivare 
l14111,1 Veatergade 3 11~11. 1. 
l t4erspr1jte.r, Saaittts- t SnepltJeutlkltr 

Ill. Prislist, 90 In I 
)ISlUT UIPUITIO! Tdr. 1195 

10 pCl. labt 

H. 0. H ans en, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trlkotaøe- oø Garnforretning . 
-- Stort Udvalg. --

Underbeklæduinj!', Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Redaktion: Veaterbrol('ade 98 a 1, Kjøbenhavn B. Annonct>-Exped it ion 
Tlf. Vester 8173 elle r Centr. 14,613 

Udga.ar 2 Gauge maanedlig. 
.A.booaemeotspris : 6 Kr. aarlig. 

Ter;oeø paa alle Postkonttrer i Skandinavien. 

1 y VestergaJe 7 3, København B. 
Telefon Central 14613 . 

Kontortid Kl. 10- 4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, F,alkoneralle 11. 
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