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FORHANDLINGERNE OM RANGER

MASKINERNES BETJENING 

I lfor,slkellige ,af Landets Aviser har 
Medlemmerne ganske sikkert læs,t Medde
lelser om, at der imellem Tra.fiikminis,teren 
o,g vor ,Organrisation skulde være opnaaet 
Enig,hed om on Ordning a;f det aarg.amle 
.Spøi'gsmaal om iRange:r,lokomotivernes Be

tjen-mg med LOlkomotiv!førere. 
Da de i Pres,sen f.remlkomne 10plysnin

ger kun er idel vis vejledende med Hensyn 
til de Forhandlinger, der om selve .Spørgs
maalet er ført imellem Or1ganisationen, 
Generaldirektorrutet o,g (Min.isteren, og 

ihvo·r man er naaet til Enighed om 6pørgs
maa1ets Løsning, skal vi i det efterfoLgen
de, s•aa kort som nu en.gang Spørg.smaalet 

tillader det, redegøre fot denne !Sags Ud
vikling. 

Omkring 1. August f. A. rejste .Orga
nisatio.nens 1Formand i !Henhold bil Dele
geretmødets Beslutnring paa,ny ISpørgs

maalet for Ministeren. Sa.gen ,g,av Anled
ning til en .alm1nde�ig Dr�else imel
lem Ministeren og For,rnandoo, men 
da Ministeren, umiddelbart efter denne 
Dr.øftelse havde fundet Sted, rej-ste ,til Ud

landet og 1blev borte til hen i September 
Maaned, aftaltes det imellem Ministeren 
og vor Organisrution,s F,o·rmand, .at fort

sætte Drøftelserne, naar Min�,steren elfter 
nævrute Rejse kom tilbiage. I :Mellemtiden 
lovede Min�stereri at overvej-e de ,Mulig-

1heder, der kunde -tænkes for en Løsning 
af Spørgsmaalet. 

K-o•rt Tri.d -efter Ministerens Tilbage
komst, .altsaa i sidste IH.alvdel af eptem
ber ,Maaned, fortsaittes Drøftelserne med 
Ministeren. Under disse Drøftelser oply
ste Ministeren, at /han var viUig ,til at med
vil1ke til en Løsning af iSpørgsmaa1et, men 
som Forholdene laa, d. v. •s. den økonomi
ske 1S�tuation ikllrn a;lene for Stats1banerne, 
men for !hele vort Samfund, var det ham 
ikke muligt at løse Spørgsmaailet, ud,en at 
man paa en eller anden M aade skabte 
Ækvivalering for den op.Sltaaede Merud-. 
gi:ft, saalede.s at de med ISpørg.s:1.naalets 
Løsning !forbundne U dgiifter i alt væs·ent
ligt kunde komme til .at hvi-le i sig selv. 

Løsningen af 1Spørgsmaalet vtl.lde koste 
ca. 250 000 Kr., o,g under :hvilken Form 

og paa hvtl.lken Maade denne ret betydellge 
Udgift skulde dækikes ved Besparelser, gav 
s•elvsagt Anledning bil lange og meget nøje 
Overvejelser, som rnsulterede i, at Mini
steren maatte mene, a;t en fornuftig Revi
si,on af de to.mandsbetjernte Rangermaski
ner, .saaledes at enlkelte muligt ilmnde føres 
-tnba•ge -til Eenmandsbøtjenirug, maatte væ
re Vejen til rut skaffe fornødne Besp.a-

. relser.
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Mirnis,teren foranledigede derelfter, at 
der imellem Generaldirektoratet og Orga

nisationerus Ledelse .fø:rites no1g-le fortsatte 
Drø:fitelser om Fremgangsm.aaden ved 

pørg.smaalets Løsning, og i Mellemtiden 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
havde Onganisaitionens Hovedbestyrelse 
Lejlighed .til at 1blive bekendt med, hvilke 
Veje man maatte gaa, for aJt faa Løsnfog 
af , pør,gsmaalet, idet det udtryiktkelig blev 
pointeret fra Minister n ide, at en Løs
nin,g .af pørg.smaa,let skulde være en Løs
ni111g af Spørg, maalet til Bunds, d. v. ,s. at 
man maatte e ,aJt finde Udveje for en Dæk
ning af de Udgifter, som en Ordning af 
dette s•tore ' pør� maals Lø&Il!H1lg lfor.an
ledig,ede. 

!Hovedbestyrelsen besluttede for sit
Vedkommende ef.ter lange og nøje Over
vejelser ait gaa med til, at main foreto.g en 
Undersøge! i den Retning, om Minis•te
rcn ønskede, for at .se, hvorm get der paa 
den Maade kunde rpares, uden .at · man 
maatte krænke de Principper tf-Or Siklker
hedstjen ten, om var Forudsætningen 
for de itomandsbetjente Raruger.maskiners 
Indlf ørelse. 

For aa hur-tigt som mulig-t at komme 
til et iResultat og tillige for paa .Ste<let a•t 
undersøge og afveje, hvad man. kunde og 
hvad man ,jikke kunde •paa de forskellige 

t der, hvor Tomand ib tjening fandtes 
ned a-tte Generaldirektor tet et lille Ud
valg be taa nde .af Maskinbestyrer H. 

�hmidt, cand. jur., Assi tent i Per on.al
afdelingen L. Larsen o,0 Organisationens 
Formand, som i Forening m d Repræsen
tainiter fra Di h'iktøts M kin- og Tmfik
tj.eneste gennemgik de lo1kale Fo1fuold o,g 
de Orns,tændigheder for tomandSlbetjente 
Raingermas1kine1�s Anvendelse, alt med 
Henbli1k paa aJt spare, .hvor -Forholdene 
maatte kunne itiUade at spare :den ene Lo
komotivmand ·paa aadanne Maskiner. 

Det var in°enlunde n let Opgave, Or
,0ani,s.aitionen,s •Formand 1blev stillet over
for, men v d nøje og iafveje<le Forhandlin
g r og Drøftel er indenfor :bemeldte Ud
valg lykkede det at naa bil ffinighed om 
rut .spare Tomand ibetjeningen paa enkelte 
Ma kiner !for kellige teder over det 1gan-
k Land, ud n ait man no0 t ted belit fua

tog tation rne Tomaind ib tjening, !hvor 
nu disse var indført. 

Ved Bibeholdelse .af dett<) ,PFinc1p lyk-

kedes det dog at pare en ca. 30 Lokomo
tivfyrbødere og i Forlbindelse med, aJt man 
paa Grundlag ,af visse ,Om tændii,gheder 
kunde biifalde, at den 7 Timer Rangering 
!runde udvide� Hl maksimal 8 Timer i
Døgnet, uden at det maanedlige Timetal
195 af den Grund blev forøget, kunde der
ved Omlægningen af 'J)enstafordelingerne
pares ca. 12 ,Mand, sa.aledes at der med 

de for næv,nte tyrke beregnede Allital tiI 
Sydgom, Per�ssion el. a. o·pnaaedes i 
reel Be parel e en · um, som :kom til at 
ligge no,get over 200 000 Kr. 

Dette iR.esultat forelagde Udvalget Ge
neraldirektora-tet, der, eMer nøje ·Over
vejelse af pørg maalet, forelagde dette for 
Ministeren, som i alt væsentl1g kunde god
kende Udvalgets Indstilling. 

• Umiddelibart efter, d. v. s. 'kor.t før Jul,
fandt der en -afsluttende ForoandUng ted 
i Generaldirektoraitet, hvorunder det ly,k
rkedes i det store og 1hele .at opnaa Eruiig
ihed m d Gener,aldirelkitøren om en Løs
ning af ,Rangerma kinespørg maalet til 
Bunds paa GrUTudlag af de Besp,arelser, 
om U dval,get havde foreslaaet. 

ene:rialdirektoratet kunde imidlertid 
ikke v re med itri1 at lø e pørg maalet med 
det samme, idet ,det if r det før te vilde give 
betydelii.ge. tørre Udlgifter, og mainge Van
skeligheder vilde melde 1g. · ørgsmaalet 
maatte lø s over et :P:ar Aar eller tre, en 
Afgør lse , om dog Minisiteren maatt 
,træf.fe. 

Det er os dog 1be:kendt, :at Ministerens 
A1f,gørelse af pørg maalet gaar i Ret
ning a,f, at pørgsmaalet løses paa 3 paia 
;hinanden føJ1g nde ormerin,g love, saaile
des at .d r ipaa den ormerinS19lov, som 
ikan vent lforelagit Ri.g.sdiagen i Februar 
Maaned, vil ,blive Sltillet Forsl g om en 
Løsning af pørg maalet, der omfatter oa. 
194 Lokomotivliyribøderes iUdnævnelse til 
Lokomotivføre:r , aaledes ait der i Aar fo
re.slaas rudnævnt ca. 74 og de to fø.lgende 
Aar ca. 601 ihvert ar. 
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a,gen ib.vi,ler nru i -Mini teren Ha.and, 
o.g d t maa l)U være 0rg.ansatione.ns .Haab
o,g Ø;n ke, ait det maa lyiklk M1nisteven
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med held1g Haaniå i Rl.ig,sd.ag,e,n at 'ifaa ,gen
nemført Ordningen, s.aaledes at dette aar
gamle Spørgsmaal, som ved saa mange tid
ligere Lejligheder !har givet Anledning til 
britfor Sku:ffolse, vil kunne løses paa •en for 
saavel Etaten som ifor 0r,gaiiisaitionen til
fredsstillende M.a.ade. 

Vi ,sk.al i næste Nummer aJ Lokomo
tivtidende optrykke Forhandlinigsprotokol
len over den med GeneJ.'laldirekto-ratet sted
fundne Forhandling og i øvr1gt ho1de Med
lemmerne a jour med pørg.smaalets fort
satte Behandling genJ1em Lønniingsraadet, 
R!igsdagen o. s. v. 

NOGLE NYTAARSHILSENER 

Til Dansk Lokomof:ivmandsforening. 
Norsk Lokomotivmandsforbund ønsker det 

ærede Forbund et god-t Nyitaar med Tak for det 
gamle. 

Vi vil videre udtale, at vont Ønske er, at 
det gode \Sa,m'arbejde, som har fundet Sted •i 
det svundne Aar, maa for.tsætte i det nye til 
Gavn for det samlede Lokomotivpersonale 
Norden. 

'Med .kollegial Hilsen 
Robert Lund. 

.Med hjertelig Tak for del gode Samarbejde, 
ren,l per,sonli,gt •Sa'avel ,som meHem vore ·Organi
sationer, og i Haabet om, ait dette Forhold uior
styrret maa fortsætte ,til Gavn for Norden.s Lo
komotivmænd, bri•ruger jeg dlig paa eg;ne og .Sve
r.1ges Lokomotivmannaforbunds 'Vegne eit vaumt 
Ønske om et god,t og heldigt Nytaar. 

Venlig,st 
Anders Borgstedt. 

Togførerkrecl,sen i J ernbaueforeni n,gen ,sen
der i .Anlednin,g af Aarskif.tet de bed•site Øn,sker 
med Ta.k :for det .svundne Aar. 

1For Foren'ingen 
H. C. Jørgensen,

Fmd. 

Med Taik for Eders gode li\liedarbejde det 
forløbne Aar ø,nske vj Eder 

Et godt N ytaar 

og ha.aber at de,t gode Fnrho1d vedvarnnde maa 
bestaa. 

Internationalt Transportarbejder Porbw11d. 

Edo Pimmen. N. N,athans. 
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Fra tyske lokomotivmænd. 

Den 23. December 1925. 

Ærede Kolleger. 

1 Aruledni11Jg af Aarskiftet ,sender v,i Deres 
Bestyrelse og Deres ·Medleirnmer vore hjertelig
ste Nyta-arsønsker. Derthll føjer v,i Haiabet om, 
at den meHem Dem o,g os knyttede Forbindelse, 
diir knytter os til hinanden som FagfæHer, og
saa j oet kommende Aar maa opretho-ldes o,g 
udV'ikle ,sig til Gavn for a.Jle Kolleger. 

'Lige1ede,s udba,ler vi Haabet om, ait det 1kom
mende Aar vJ•l bjdraige til yder-ligere a,t læge 
di:! 'Saar, V er,d•e1n, •krigen hibra,gte J or,den,s Be
folk,nin,g. Det •er ,saaiedes, a·t vi ik:ke alene li
d·er under det pohti.ske Tryk, Ver,deniStkrigens 
Efterveer •har bragt .med si,g; -hl dette f,øjer sig 
nemli,g et sitærkit øko11Joon.isk Tryk, der tynger 
h.aardt paa vore Medlemmer.

For kort TJd Sliden var Repræsenitanter for
de i V er,denskrjgen akti v,t de-ltagende Lande 
saml·ede til DrøfteJ.s ,er i J,ocarno. Her beslut
tedes det ud fra rent fonrnf.tmæSS1i,ge Gnmde 
at fremme den menneslkelige' amvir-ken, derved 
at by,g,ge Bro over de Forhold, ,som - frem
kaldte ,af Kr�goo og ·den,s Eftervirkninger -
paa ita.abelig Maaide har holdt de for,skel,li,ge 
Folikeslag fjer•nt fra hinanden. Det er ,da vort 
Haab ,og Ønske, a:t den.ne Begynde-I.se til frede
lig,t og hjælpsomt Samvirke blandt ,a,lle [.a,ndes 
Befolkning maa udvik,le sig s.tadi,g hjerteligere, 
saale,des som Ti-lfæ1det har været det for os 
som Fagfæller . 

Med hjerte-lige koHegiafo iHilsener 

Warstein. J. Farber.

Fra østrigske lokomotivmænd. 

Wjen, i iDeoomber 1005. 

Ærede Kolleger. 

1 An,l,edoniin.g af den forestaaende Julefest 
tiam-l det fornstaaende Aar.s.k.ifite sender vi vore 
dan.ske Fa.gfæHer og dere F\unk-tionærer de 
hjer.tei'ig,ste Jule- og Nytaarshilse.ner. 

Det er vort Haab, a.t deillile krivelse vil 
lræffe iDem, Hr. Præ-side-nit iLiUie, Deres ærede 
Famiilie, og aHe Venner ved bedste Ve1gaaende. 

S-0irn Faigorgarnisruti•on J Østrig befinder vj os 
for Tiden ,saa ,IlJOgenhmde vel. Vi har nemlig 
ved Jijælp af vor krarti.ge Ouga.n.i a•bion i de 
senere Aar ,kunnet forbedre vor økonomå&ke .Stil
hng betydeligt. Den alminde1ige økonomiske 
'I.M,stand i Øsitrig er vel endnu ,sør.gelig og Iaider 
meget tiolbag,e ,ait øn ke. Men vi ved, at den 
,sarrume Situation hersker i •andre [,MJ!de. Vort 
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Land hjemsøges af en ,s,1,or Arbejd lø hed, hvil
ket v.i gennem Pr sen erfarer desværre ogsaa 
er T,ilfældet i !Danmark. Vi har og.saa læ ·t om 
den danske Regerin,g.s Be træbelser m d Hen
syn Lil .at ,dæmme op for Arbejd løsheden. Vi 
føler os overbev'i le om, at vore danske 1Fag
fæller takket være deres ol1i-dariiet og takket 
være ,dere ud1mcrkede Ledelse, den ærede Kol
lega Hr. Lillie aavel som de øvrige Funk,tio
nærer, .hvem vi havde den Ære at lære .at Iken
de, i.Ikke er truffet alit for haardt af den almin
delige økonomi. ke _Krise. 

Vi mindes endnu med Glæde de gentagne 
amvær, ,der har være,t -os forundte, og vilde 

det være os en Glrode, om det vilde forme sig 
saailedes, at vi fik lejlighed til paany at se vore 
dan ke Venner hos os. Erudnu en Grung de 
bed -te Hil ener og Øn ker om alt godt i del 
.kommende Aar, • amt Haabeit og Øm1sket om at 
vor gensidige ven.skabelige Forhindelse fortsat 
maa opretholdes. 

J. Smeukal. J ohcm Baldreich. 

Frauz Harlenthaler. 

ARBEJDSTIDSRE6LERNE 

'entralorg.ani ation J har ovel'for Re
..,.eringcn rejst Krav om forskelli,ge Æn
d l'inger i Tjenestetid regle111-e, og der har 
i den Anledning f.uncløt on Forhiandlin rr 

ted med Ministeiiiet. Vi geng,i ver neden
staaende den ov r di , For!hanclling,er op
-tagne Protokol. 

l'orhandllngsmødet i Finansministeriet 
12. December 1925. 

I Fm·handHngen ,de1tog: 
/t'or Regeringen: Finan mi-11,i.s'leren og Trafik

ministeren. 

For li'unktiouærkk1s .. C. 0.: Forrctnin,g ·udval
get + Overmon�ør 0. V. Hansen og Lo
komotivfører IRich. I.Jillie. 

Endvidere deltog [Repræsentanter for iEm
bedsklasse C. 0. og for de fo11. kellige E·truts
admini traitioner. 

Finansmin'isteren bød vellkornm n og ud
bad s,ig nærmere Motivering for de indsendte 
Krav. 

Oh. Petersen r degjorde herfor. Angaaen
de Overarbejde maaLte det erindres, at pare
kommissionen i 1022 ændrede ystemet der-

hen, 8Jt alt Overarbejde nu godrogøres med til
,svarende Fri-ti.d. 1Vti har givet Til lutrring her
til, men deit viser i,g nu nødveTICligt, at man 
vel bevarer ystemet med Godtgørelse med an
·den Fr,itid, men dog indfører en Begrænsning
heri, ogsaa for.di 1mege,t Overarbejde JJevirker
direkte Udgi:fiter for Tjenestemændene.

-Med :Hensyn bil Rejsetiden, som ,nu ·.be
regnes med !Halvdelen om Tjenestetid, har 
denne vist ,sig at virke urimelig. ærlig Tele
grafens Tjen.estepersona.Ie, om har megen Rej
setid, ligeledes Stat banerne Telegrafpersonale 
og faste• Turnusaflø ere kan i vi-sse TiJfælde 
faa en meget lang Tjeneste, uden dog at niaa 
Normen. Ogsaa her maa vi have en Begrælls
uin,g, saaledes at ·Rej etid udover ,26 T,imer 
maanedlig beregnes som fuld Tjeineste. 

I pørgsmaalet om Udligyertid paa frem
med fod er og.saa Ændring paakrævet, sær
hg Postvæsenet har meget fange ,tjenestefri Op
hold ude, og og,sa,a vort J,okomotivpersonale 
har lange .sa,adann-e Ophold, :ne,ml,i,g mellem 60 
og 70 maa,nedl:ige Timer, og en fUndersøgel. e 
for Lokomitivper onalet v,iser følgende: 

I ,Stafabanernes 1. Distrikt = 62;5 Timer 
· pr. iMaaned.

14 

I 2. Distrikt = 52,0 Timer pr. \Maaned. 
I 3. Distrikt = 56,0 Timer pr. Maa-ned. 
V,i øn.sker derfor en Tilbaneven,den til tid

ligere Ordning, ,saaledes at Over,skridelse ud
over 2'47 Timer mruanedlig goditgøres med en 
ekstra Fridag . 

Det er ,ubHLigt a,t ,godtgøre Overarbejde med 
Time for Time, fordi Friiti.den illt'.ke har samme 
Værd,i som den Tid, ,der fratages Tjenestemæn
dene til OveTarbejdets 1Udforelse, -0g vi maa 
derfor anse en Godtgørel.se paa 25 pOt. i Fri
tidsgodtgørelse som r.imelig. Vi har aldrig 
tænJ<.t os, at Etaterne v,i'1de byde ITjenestemæn
dene op mod H)() Overt�mer .godtgjont med 
Fritid. 

L. P. Jensen: rHeniholdt siig bil Ch. Peter
sen Udtalelser. Be temmelserne har virket 
meget generende for Tjenestemændene. Vi 
staar paa Reglerne Hovedbestemmelser, men 
maa øn ke Æn,dringer paa diisse e:kund�re 
Punkter. Vi maa hl. a. ,stæTM ooske, at Over
arbejde-is Godtgøre! e m d Fritid maa , ke i 
Løbet af l Maanecl ti. tedet for nuværende 2 
i\'[_aan eder. 

Fmansminisleren: I al !A11mindelighed maa 
jeg ige, at Tidspunktet 1ikke ei: særlig heldigt. 
J Fjor fik vi, trods nogen Modstand, ,gennem
ført en T.ime!i.g Lønordruing for Tjenestemæn
dene, der uanset 8Jt vi nu er �nde i en Ned
,ga,n,g.speriode, ,dog er sikret til 1. April. Der 
er derfor ik,ke me"'en and y,nlighed for, at der 
for Tiden er særlig Jordbund hos R,ig.sdage,ns 
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forskellige Partier -til Opnaaetse af særlige Ind
rømmelser til Tjenestemændene. 

agein har været behan,d�et irudenfor <le for
skellige Administrationer og 'Regeringen. Vi 
er villige ,til Indrømmelser paa Purnkter, hvor 
man ikke væsentlig foregriber tidligere Prjn
cipper. Vi maa ,tænke os, at Godtgørelse af 
Overarbejde kan ske i første Maained efter Er
hvervelsen, og vi kan anaaske ogsaa ,give Ind
rømmelser med Henseyn Ml et Maksimum for 
de,t Overarbejd-e, der maa god-t�øres med Fritid. 

En Forøgeloo af Overtiden med 25 pCt. 
medfører den Fare, af det vH blive sag-t om 
Tjene temændene, at de ka,n lave kunisti,gt Over
arbejde, for.di de ikian være interesseret heri, 
og en Ændring her v'il betyde e,t Brud med 
Princippet i nuværellJde Overen:skomst. 

Med Hensyn -til Hejsetiden er der næppe no
get til Hinder for en Ændring i ,de ,generelle 
Regler, saaledes at de enkelte 'Eta-ter ikan for
handle om Sagen. 

I Spør,gsmaalet om 'Ophold paa fremmed 
S,tation fryrg,ter jeg i særJi,g Grad for Xonise
kvooseTne, og det maa jo ikke �lemme,s, at dette 
Per,son.ale maa være undergivet · særhge Ar
bej,d,sfor hold. 

Trafikministeren: Vi maa -huske p.aa, a,t 8 
T.imersdageoo Gennemiørelse i de for.skellige
Etater var vidt forskellig, og nogle Steder .slet
ikke ,gennemførit, og jeg synes, at Af.trapningim
pa;a •8-9 og 10 Timer er ri,gtJig. fodtiil 1919
havde vi ingen Overtid eller Betailing, vi fik
saa gennemfø:r-t ,smaa Satser, som i 1920 væ
sentLi� forhøjedes. Følgerne var •uheldige, og
Sparekommissionoo og Tjenestemændene ene
des ,saa i 1922 om det nugæ1dende ystem.

V•i har ved taishanerne foretaget en U n� 
· dersøgelse af Overarbejdet i Oktober 'Kvartal
f. A., og 'Resultatet er føl-gende:

I ,Oktober havde -ialt 560 Tjenestemænd
Overarbejde, hvoraf 6'1 havde over 20 Overti
mer, og .Maksimum var 96 Overtimer. I No� 
vember havde '518 :Ove1,tid, '5'6 over 20 Timer og 
Maksimum 6·3. I December 414 Overtid, 31 
over 20 Tårner og !Maksimum 68. Vi. kan god-t 
tæruke os ,e,n Ændrin.g, men Skær,i,ngspunktet 
maa Hg:ge væsentl-ig.t højere end Onganisatio
nemrns Forslag og samlet i et enkelt Tal uan
set 'Satser. E:n koretr·e Over,skride-lse af den 
d:a,glige Tjenestetid v•il næpipe med-føre synder
! ig Udgift for 1Person-afot, medellls længere Over
arbejde kan medføre noget ,saadant. 

· Te-fegrafvæ.senet har jo allerede forhand!let
Olm en Ny.ordning af Rej.set�de-n, og vi. kunde
tænke os at tiltræde dette og ud vide Ordningen 
til at omfatte ogisaa tatsbanerne-s telkin.iske Per
sona,le og fas,tie TurJl!usafløsere. 

I Spør,g,smaalet om 1Ud1ig,gertid vil de-t væi'e 
va,nske1i-gt at ,gøre Indrømmelser, og.saa fordi 

m!IJl :ikke kan •over.se den øko,nomisike Række
vidde. 

Finansministeren: Det 3. K1,av ('Udl1gger
tid) kan v.i tikke ,tiltræde, medens vi kan .aabne 
Ad,gang ·ti-1 Forhandlinger angaaende Rej,setid 
for teknisk Personale og fasrte Turnusaflø,sere. 

Oh. Petersen: Vi ik'an i:k.ke ,anivende Stats
telegrafvæsenets •Or-dnin,g i /Statsbanerne og kan 
derfor i-k.ke tiltræde den. 

Finansministeren: N aar de enkel,te Etruter 
faar Ret til at forhandle om Sagen, maa -de 
-hver ,især ,se a-t finde en Ordning, .som passer
den .bedst.

For Punkt 1 (Overarbej-de) kan vi gaa med
til Udli-gning af Overarbejde i følgende Maaned
og tiT et fast -Maksimum for Overarbejdets
Go-dtgøreLse med iFrjtid, L Eks. 24 Tå.roer.

Rich. Lillie: Sagen er j.o ,gammel. 
Finansm,inisteren: De vilde dog sikkert og

saa helst have Ordn-ingen af Lørnspørg,sma.a:let 
førs•t. 

Rich. Lillie: Ja, mein Sagen har dog været 
rejst ca. 1 Aar. Vj kunde tæmce os Grænsen 
ved 1i6 Timer. Kør,e:pengene kan .i·klke hel! 
ækvivalere Ophold paa fremmed Station. Vi 
havde tidli,ger,e en .gurustigere Ord:nirng ved at 
Tjene ,temændene havde mere Fråtid -i Hjem
met. V.i kunde tænke os den Mulighed, at der 
,g-ive-s Indrømmelser paa Beregningen af Raa
dighedstjenesten. 

Trafikministeren: C. 0. har jo ikke rejst 
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p.ørg,smaalet om Raadighed.stjenesten o,g jeg
frygter Konsekvenserne ikke mindst fra en Del 
af !Søens !Mænd. Vi maa derfor hol-de bestemt 
paa, at paa [Punkt 3 (Udligge1�tid) er vi ,ikke i 

tand -til ait .gøre Indrømmelser, men som yder
•ste Grænse !kan vi gaa med til �O Timer paa 
(P,unkt 1 (Overtid). 

Skotte.:.Hansen: 1Postvæ enet har jo et væ
sen.t1i,g højere IMak. imum for Udlig,gertid, nem-
11g ,312 Ti.roer, men •Positvæs,e,nets Or,ga.n,isatio-
1uer øn ker i.,k,ke •dette .ændret, for,di ·P,ostvæse
ne-ts Tjenestemænd maa ønske -tHstrækkehg 
H vi-le tid -paa fremmed tation, for.inden TH
ba:getjooesrten ,tiltrædes. 

Oh. Peter en: Jeg ,synes, iat Hr. Lillie har 
Ret. • , aar man graduerer den T[d, hv-ori Eta
terne forlanger Tjene, temændenes Tilstedevæ
relse, maa det og-saa være herettige,t ait kræve 
fodrømmeI,ser an,gaaei1de Udlig,ger•tid. aar 
man ser paa Lokomotivper,sonalets Nedhruds
og Telefon.vagt skulde det synes, rimeligt at r01g
ne ,debte for fold Tjeneste, hvis man å.kke 1>aa 
anden Maade ,kan faa Godtg,ørelse for Udli,gger
tiden. 

Fiuansm,inisteren: V,i maa holde os ·lil de 
foreliggende Spørgsmaal. 

Trafikm,inisteren: Pumct ,3 ('Udli-g-gertid) er 
et -yæsentli� Fremstø-d udover hvad Tjeneste-
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'DANSK fuKOMOTIV 1i DEN DE 
mændene har .hafl og a før parekommi io
nen. Det Iorelirgger oply -t, at der for ejl- og 
Togtjene te har været Øn ker om Forlænge! e 
af Oph•::,ld udenfor Hjemstedet. tatsbanerne 
har oply t, at de har t'ilbudt ilokomotivperso
nalet at faa medregnet li!! v,irkelig Tjeneste un
der Nedbruds- og Telefonvagt m fuld Tje
neste. 

Oh. Petersen: V.i maa ønske en Tid frist 
for Tilendebringelsen af Forband.lin,gerne med 
Admini -trationerne a•ngaaende /Punkt 2 (Rejse
tiden). 

Finansm,inisteren: Til 'Punkt 7 i de gene
relle Regler kan vi føje en Ændring med Be
føje!, e til F-0rhandlin,g arugaaende Rejsetiden, 
og vi -kan i en Følge krivelse rtil Admiruisrtratio
nerne hen tille, at disse Forhand'1inger tilende
brin•ge . i,nden Udgli!ngen af Jar1tUar i1ifoaned. 

Ch. Petersen: Vi .maa aldeles be temt holde 
for, at v.i ikke ved tatsbanerne lkan bruge lfe
legrafvæsenet-s 1Regler. 

Finansministeren: Jeg bar for, taaet dette, 
og maa .gaa ud fra, at Forhand1i111gerne kan 
bringe tiHreds -tillende Resultat. 

Wolffbrand-Han,sen: Vi bar naaet Enighed 
med vor Ad.mini tration angaaende Rej etiden, 
men vil gerne have Ændr.in�r i di se Regler, 
fo,,d,i vi ik.k,e er fuldt •tilfredse med Forhand
,J ing. resul>ta let. 

· Trafikni:inisteren: Det bliver man a.Jdfi.g,
men naar Enighed er opnaa.et, maa det blive 
taaende <lerved i Telegrafetaten. 

Pinansniinistereu: Telegrafvæsenets Over
en kom, t kan træde j Kra:fit, . aasnar·l Bemyn
d i,gel· e til Afv,i.gelse fra ,de nuværende ,generel·le 
Hegler angaaened ·Rejsetitiden er udsendt her
fra. Kan gaa med ,til 20 Timer paa Punkt 1 
(OveJ'ltid). 

Oh. Petersen: Et større samlet Overarbejde 
medfører særlige Udgifter og dette kan ikke 
ækvivaleres med ekstra iFridage. Kan v.i ilkike 
faa en 'Regel om, at samlet Overarbejde paa en 
enkelt Dag paa over 2 Timer -skal ,godit,gøres 
med Perug,e? 

Finansministeren: Debte er og aa et nyt 
Pri·ncip, som vi ikke kan overse. 

Oh. Petersen: Maa vi gaa ud fra, at Kon
sekven en af ll!l!drømmelsen -paa Punkt 1 (Godt
gørelse for Overarbejde) ti før te Maaned e:fiter 
Erhvervelsen bliveT at og.saa Godrtg,ørel en for 
labte Frida,ge sker efter samme Regel. 

Finansm,inisteren: Da dette pørg,SiIIlaal 
ikke har været undersø.grt, ka,n vj iklke ,overse 
dette ehler tage øjebLi-kkeli,g tilling, men paa 
den givne Foranledninig har vi intert imod at 
foranledige en 68.adan Undersøge] e, for at vi 
kan kønne over fo1igheden for Gell!Ilem
f ørelsen. 

Vi gaar altsaa ind paa at .imødekomme 

Punkt 1 med et kæringspun:kct af 20 Time1· og 
Ændrin.g af Termin n for GodLgørel• e fra nu
værende 2 -Maaneder til 1 iMaaned. 

An,gaaende Punkt 2 til ·iger vi Ændring i de 
generelle iRegler, saa1ledes at Forhandlinge-n kan 
op,ta,ges etat v,is med 'Hen lillin-g om Af lutning 
herpaa med Udgau1gen af Januar Maaned. 

Derimod kan vi iklke gaa med ,til Indrøm
melse p.aa Punkt 3. 

Herm d '1uttede Forhandlilligen. 

Til la lsl jeneslemænde11es entralornani

sat-ion. 

I Anled,ning af Centralor,gan,isalionens Skri
velse af 16. il)ecember 192'� a,ngaaende vi.sse 
Ændr.inger i 'l'jene tetid reglerne m. m. s,ka1 
ma:n i Ttilslutnin,g ,t,H og om Re ulitat af ,de den 
.12. <l. M. ho lFinan.smin i teren førte 'Forha,nd
linger om de rejs,t,e pøl'lg-smaal meddele, at Fi
nansministeren er gaaet in,d paa, at de .gene
relle Regler ndres 1)aa føl,gende J>unkiter: 

1) Til Be.srtemrrnelsen under Punik.t I. A. 7 i
de a,lmtindelåge Tje.nes•tetidsre.gler, saaledes som 
disse er udformede i Sparekommi&sionen aif 21. 
Febr,uar 1921's l. Betæ.rulming -(Pag. 56 og føl
gende) ,gøre til første Punktum følgende 'I'il
føjelse: 

»For de,t itekni. ke Per anale i Tra.fik,etaterne
og hermed ligestille-de, herun<ler Turnusafløsere 
ved tat banerne, kan der ved de enkelte ty
relse.<ygrene fa t. ættes andre Regler for Rejse
tiden, Beregning end foran g,ivet. « 

2) Punlkt Ill. 4. første Punktum affaittes
· aaled s:

»Overarbejde indbl 20 Timer p1·. Maaned
·øges aavidt muJ.igt godtgjort med Fritid inden

U<l:gaJllgen af den følgende 'Kalendermaanetl. « 

Det ,ti.lføjes, at man efter <l0t -derom fra Orga
nisationerne un,der 'Forhandlin,ge:r,ne frem.sa:bte 
Øn,:ke har anmodet G0nerald1irekt0ratet for 

ta,tsbanerne om at optage en Forhac,dHn,g med 
de paagældende ri'jene tman,d organi ·atiooer 
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narest muli,gt angaaen,d,e de under 1 nmvnte 
Ændrjn1ger i Beregningsreglerne for Rej etide,n 
og sø,ge d.i. e ForhamHinger saavidt ·muhgt t-il
endebra,gte intden Udgangen af n· te · faane<l. 

P. M.V.
K. H. Kofoed. 

Taclbitser. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

LØNNINGSINDTÆGT I KALENDERAARET 1925 FOR 
LOKOMOTIVPERSONALET 

Lokomotivførere. Stedtillæg a b C d e 

Grundløn 3000 Kr. gifte ..... ••••••·•·· ,.773 4n8 4608 4518 4398 4,278 
ugifte over 35 Aai: 4539 '"'•9'• 4.37'• 4284 4164 ,�41. 

under - 1.34.(\ 4301 /4-181 4,091 3971 3851 

1 Alderstillæg å. 300 Kr. 
gifte ....... •••••·•• 5073 5028 4908 4818 4698 4578 
ugifte over 35 Aar 1•839 4794 4674 4584 4464 4344 

under - /•646 4601 4481 4391 4271 4151 

2 Alderstillæg å. 300 Kr. 
gifte ........ • .. • .. 5395 5350 5230 5140 5020 4900 
ugifte over 35 Aar 5161 5116 4996 4906 '•786 1.666 

under 4961 4916 4796 4706 /.586 4466 

Lokomotivfyrbødere. 

Grundløn 2100 Kr. gifte ......... •• .. •• 3832 3787 3667 3577 3457 3337 
ugifte over 35 Aar 3598 3553 3433 3343 3223 3103 

under - 3419 3374 3254 3161! 30114 2924 

1 Alderstillæg å 150· Kr. 
gifte .............. 3982 3937 3817 3727 3607 348'il 
ugifte over 35 Aar 3748 3703 3583 3493 3373 3253 

under - 3569 3524 3404 3314 3194 3074 

2 Alderstillæg å. 150 Kr. 
gifte .............. 4151 4106 3986 3896 37'il6 3656 
ugifte over 35 Aa.1· 3917 3872 3752 3662 3542 3422 

under - 3732 3687 3567 3477 3357 3237 

3 Alderstillæg å. 150 Kr. 
gifte ............. • 4301 4256 4136 4046 3926 3806 
ugifte over 35 Aar 4067 4022 3902 3812 3692 3572 

under - 3882 3837 3717 3627 3507 3387 

O'1lennævnte lMøb maa dog for J.e i Sønderjylland stationerede Tjenestemælilds Ved-

kommende yderligere forhøjes med 120 Kr. (midlertidigt Løntillæg). 

GLÆDELIGT NYT AAR 

Hr. Redakitø.r, vær saia venlig i Deres 
ærede Blad at give mig Plads for følgende: 

Som De maaske ved, har vi her i 1'2. 
Tur paa Gb. et T0g,. der har Nr. 99, og 
som :ilfcølge Oktobe:r Køreplanen kun giik 
til æ. o•g derfra Retur med To,g 2752, 
meJt fra Nov,ember blev det fort til Ms. 
(i),g Retur 5,03 Fm. for at fo1,tsæbte fra

æ. som 2752, 5,30 Fm. Vi anmodede 
vor Afde1.hngsfo:rmand ,ove:rifor Distriktet 

. a:t p.aatale dette. P1ainen var Jagt saale
oos: 'l'o1g 99, A:fg. 12,1& Fm., Ank. Ms. 
3,1!4, Retm Tog 8100, 5,03 FiJn., Anik. Gb. 
7,39 Fm., 9 Timer 49 Min. Tjenætetid med 
et Ophold 0m NattE,n i -Ms. paa 19 Min. 
Ved Afdelinigsforman'den.s Henvendelse 
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ibJev det 1-0vet os, at saafremt Tog 99 �om 
til ,a,t løbe fast t:iil Ms. b;a December, skul
de 2752 blive lagt saaiedes, at det fi'k Afg. 
fra Ms. ved 8 Tiden, .men December kom, 
og Plaioon v.ar som ifør. Ved fornyet Hen
venclelse ,bl.ev det oplyst, .at Togper.sonialet 
ekul.de have et Værelse, -0,g det kostede 7 
Kr., og af den Grund iblev deir ri'kk,e noget 
af det. Nu maa De, iHr. Redruktør, H{ike tro, 
rut det er de 9 Ttmer og 49 :Min. Tjeneste, 
det sær1i,g dre,je:rr sig ()!I}}, der ikke 'kan 
udif øres hver 10. Sø.ndag, men 1Sægen er 
den, at vi p-aa 1. Dægen faa!I' tTjeneste fra 
2,46 Ern. ,til 2 ,Fm. og 2. D.ag Tøg 99-, 10,45 
Em og 3. Daig,en Tog 8100, ISlurt 8,34 :Fm. 
0,g 4 .. -Dag 2003 3,-©'7 1Fm. ALtsaa i 3. Næt
te:rr faar vi ingen Søvn. Vi /har p,r-0teeiie-ret 
imod 'Furen men tuden Resn1trutr. Men nu 
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'DANSK fQ.KOMOTIVliDENDE 
kommer det bed ite Hr. Redalktør, som vi
s-er den gode Vilje fr.a Hr. Wulff Johan
sens &ide til a:t hjælpe P ,erso,n,alet, og med 
sin .sæd van,li,ge smil.ende Maade at ønstke 
os glædeligt Nytaar paa. Under Jule
traftk�rnn var der i.kik,e Plads for Tog 2752, 
det biev t,avet om til 'l'og 8762 Aifg. Ms. 
10,50 Fm., Ank. KJh. 1,17 Em. Nu v.ar det 
da rimeligt, at 12. Tur ·kø1�te To•g 8762, 
men nej, Hr. Wul..ff J,oihansen sikulde nok 
finde os fra s-in Di.ikta:torstol, - der blev 
blot skrevet: »12. 'Tur kører To,g 80«. 4. 
'Dur, ,hvis Tjeneste .sluttede Kl. 10,15 Em., 
kø1,er Tog 8762. Hr. Wru.lÆf J.ohansen bør 
vel vide, at Tog 99 saavel ,som alle andre 
Tog ikke bliv,er foemført af tre Maskiner, 
men krun- en Maskine ,og to almindehge 
Mennesker, som .trænger .fuldt ud til ,s,aa 
meg-et Nattesøvn -som iham selv. ,Men ikke 
alene 12. Tur men og·saa andre Ture bli
ver .sat op, som om det var !Maskiner, der 
skulde besørge det hele, og m.an skulde 
da tænke ·s,ig, at Hr. Wulff Johansen er 
indforstaaet med, .ait Nat-tj,enesten i Særde
leshed p-aa et Lokomotiv er betydelig mere 
anstrængeTode end 6-7 Timer paa en Kon
tors,tol om Dag,en. tKan V'i ii.kke formM 
Hr. Wuliilf J ohan,sen til at se lid.t anderle
des p.aa P•ersonalets Tarv, maa vi i.gennem 
Deres ærede ,Blad, Hr. R-edalktør, ee rut faa 
Turene lagt saaledes, at de !bliver ti,l at 
udholde, thi vi kan roligt ,gaa uid fra, at 
jo. bedre 'Turene er, ,desmindre :Sygdom er 
der blandt P,erson,alet. 

Med T,aJk .for Optag,elsen 

Vilh. Andreasen. 

T060PVARMNIN6EN M. M. 

Kan De, Hr. RedaMø-r, oplys·e ,mi,g, 
om der er bleven oprettet en ny Stil.lin,g 
som V armeledniI1JgsekS1pert for fr.o,s.tfrie 
L'edninger in. m. Indehaveren skulde væ
re Lolkom01tivifører P-etersen, kendt fra 
Hastighedsimaalerne m. m. 

.Jeg h.ar ladet mig fortælle, at d,er er 
foretaget Fo:r,sø,g paa Boulevardlbanen for 
at blive fritaget for Damp.taagen i Tunne-

len, og nu Slku1de Eksperten være i Jyl-
1.and. Jeg lkan ikke ri,gtig tro, ait det
skulde være i Orden her, saa ihan kan
for,tsætte i næs-te Distrikt, for vi maa jo
nærmest kalde det en Skandale, paa den 
Maade V.armelednirugeTne holdes i Orden. 
Der er i,kke ret mange Varmelednin,ger, 
der er tætte i Samlinger o,g Slanger, det 
er jo umuhgt at se Vedkommende, der be
stemmer, ,:n,aar To,get skal sættes i Gang 
paa Stationerne ifor D.amp fra Vognene. 
Var bare Ledningerne tætte, gjo1ide det jo 
ikke noget, at det .dampede fra den bage
ste Vogns Slu1Jhane (hvis den bliver sat 
paa). Selv Vandventilerme udlader Damp 
(hvis de da ilk'ke er frosne), hvilket V'el 
ilk1ke er Me.nirugen. Jeg har i den senere 
r.Di.d set enkelte To,g, der skal til .F.orvarrm
ning, hvor der er anlbragt en ny S-luthame 
af Tromlemodellen. 

Hvad Gavn gør mon den? Tib.i fælles 
med vore ,gamle Slutlh.an,er er, at Dam,pen 
blæser ,gennem dem 'begge. Det vilde jo 
vær,e ønskeligt, om der var opr,eittet en· 
saadan Sitilling, o·g ihan kunde faa Paiten
tet antaiget, saa vilde Banen spare meget 
Kul og Vand, og Ek,sperte.n kunde bereg
n,e sig en Ducør, som vel nolk kunde dæk
ike U<lgHterne .for hans f!)nige Patent til 
iham .s lv og ih.an.s .Medanb'ejder, for selve 
Patenteit var der vel ingen andre end P. 
& A. p.aa Djævleøen, der havde Brug for. 
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1Da jeg nu har ctlait i Pennen, vil jeg 
fores,laa, at der oprettes et ffimlbede som 
Ekspert i Bagsejl. Det v.ar en d::røj TLd, 
inden de Bagsejl blev sat op paa de Ma
skiner, der evt. tkør,er bag.læn , hvorfor 
skal de iikke ,anibri,ruges paa de øvrige Ma
skiner. Tag f. Eks. To,g 2305, der ihol
der 1 Time og 1 Minut i Hi. o,g varmer 
Personvognen op, 1hvor To,gp,ersonalet er 
i, men os -selv kan vi i,kke dække. Tror 
de Herrer, der modarbejder Baig,sejlen,e, ait 
det er til J ernbainens Ford-el iklk:e ait sætte 
dem op, saa er det en meget stor Misfor
s.taael,se, for mangen en Gigt og Forkø
lelse op,sfaar under slige Forhold. _ Sæt 
Sej-1,ene. paa alle Masik:iner; men først maa 
de laves lidt om, saa de er bedre 'b:Nllg-
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 
bare under Kørselen i Storm, fur det er 
ikke helit ,godt nu. Kommissionen ilml 
have Ros 01g Taik for Bagsejlenes Kon-
truktion, men ATllbrin,gelsen paa Tende

ren ,er ikke god, de kan nemlig ikke sidde 
fast, naa1· de ».slaar«. Stifterne arbejder 
sig ud, og Sejlene slides itu. Jeg vil fore-
laa den evt. nye Ek pert eller andre, der 

vil lave deit om, at tage Bøjlerne af paa 
Tender n og buJklke dem i Vinkel, aaledes 
a:t Gaflen ligg r vandret, og at ti.fterne 
ætte i n,a oven evt. Lav Sejlene lidt 

længere, vi,l de sidde fast, og in,ge,n vil 
have Grund til Klage. 

• Med Taik for Optagelsen

V. And1·easen, Gb.

Vi er i det tore Hele enig med Hr. 
Arudreasen i han,s Omtale aif Forholdene 
ved Per ontogene i Varmeperioden, og vi 
ihar ilrun Gr'llnd ,til at være tilfreds med, 
rat ,Personalet følger dette FO'rho,ld med 
Interesse. Det er jo rigitigt, at der alle 
Vegne aavel ved Samlingerne mellem 
Vognene og ved de forskellige Indretnin-
0 r, der er paasat Vo,gnene for at udlade 
Vand, blæ er Damp ud - og endnu har 
Ekspertens Arbejde i.ikke haaret andre 
Fru�ter, end at der er d'remlkommen mange 
Klager over U sigtbar'heden i Tunnelen, 
som snart er værre end nogensinde ,tidli
gere. 

At den højeste Administration - Ma
skin,direktø1�en - har :Bundet det bebime
ligt, at der maatte gøres noget for at for
bedre F,orholdet er for sa,a vidt kun glæ
deligt, derimod kan vi med v,or ,bedste 
Vilje ikke e Grunden ,til at udpege den 
Mand, om nu har med agen at gøre. 

Debte skal vi imidlertid komme bilbage 
tH i en senere Artiikel. 

Vi nærer det Haab med Hoosyn til 
Bagsejlene, at Adminis:trotionen nar,t vil 
imødeJkomme det beretbigede og rimelige 
Ønske. Red.
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25 AARS JUBILFEUM 

<Den 1. Februar .1926 ka,n Lokomotivføreme 
N. C. Johansen, »Tjele«, .Svanedamsgade, y
borg, og A. M. K. Valentin, Enghave-p<lads 17,
København B, fejre 25 Aarsdagen for deres An-
ættelse ., om Lokomotivmænd.

Lok-0motivfører A. Vailerntin, der gennem den 
lange Aarrække har være� ,stationeret i Kø
ben havn, bar ved sin nobie Færd forstaaet ait 

A. M K. Valentin. 

kabe ympati om 3in Person, Iigesom han al
tid paa en for taaende Maade har været in
tere seret i 0r.gani,sa:tionens Arbejde. 

Paa Højtidsdagen bri-nger vi Jubilaren Af
delirugens beds-te Hilsen og Tak for de mange 
Aar gode amarbejde. 

F-0r Afd. I: L. M. S.

LOKOMOTIVFYRBØDERKURSUS 

Den 21. Januar paabegynde,s nyt Kur,ms for 
Lokomoif.ivfyrbl,}deraispira.nter -paa J ernbanesko
len i :He1"erup og Kursus afsluttes 4. Marts. 

SJFELLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK 

I Henhold til Vedtægternes § · 6 fratræder 
eLter Tur den 1. !Maj d. ,A. nedennæy.nte Besty
rel e medlemmer m. fl. 

Bestyrelsen: Pen.s. tlfontorchef chwainoo.
fliigel og Assi,sterut J. A. �foiler. - Supplean
ter: Fuldmægtig C. iP. Peder-sen og Tra.filclrnn
rtrolør E. Heuvlin. - Revisor: ærafikkontrolør 
E. -Heur1in. - Revisorsuppleant: Assistent E.
A. [,_ Olsen.

a.mtlige Fratræden,de er villige rtil rat mod
tage Genvalg. Kandidatlister lindsendes til Be
tyrelsen inden Udga,ngen af Januar Maaned. 

Bestyrelsen. 

• 



'DANSK [QKOMOTIVT,OENDE 
JERNBANELÆGE THORVALD JENSEN 

Med org· anodtog mange Jernbanemænd 
Budskabet om Thorvald JenJSens Død den 9. ds., 
og aa meget mere føll'es dette Budskab, om 
man faa Dage i Forvej n havde fejret og 
hædret ham j Anl dning af hallJS 25 Aars Ju
bilæum den 1. Januar. 

Det ika,n med andhed si.ges, at Jernhane
-læge Th. Jensens !Død af aille haæ Patienter vil 
føles paa amme Maade, om naar en af vore 
Kære forlader o , tb� han var afholdt og elsket 
om faa, for hans Beredvillighed til .ait komme 

og komme tit, naar det var nø.dvend.i,g,t, for hans 
Evne til at skabe Tillid og Fortrøstning· og for 
ha,lllS altid aabne og frejdige Væsen. Han var 
afholdt oom faa paa Gl'lund af han ,smukke 
menn kelige Væ en, for den For taaelse, ,han 
vi le overfor ine Patienter, og fordi han altid, 
trods det at han .havde ,saa meget at be tille, 
havde Tid Lil at tale med ine Patienter. 

Ved han Jubilæum overrakite der Thorvald 
Jen en et Maleri, om ham Patienter havde 
amlet sammen Lil og om overraktes ham af 

en Komite af Jernbanemænd. Før hans Død 
modtog vi nedensrtaeande Tak fra ham, med An
modni n•g om Optagelse, og det er med vemod1ige 
F0lel er vi nu ,Ja,der den gaa videre til alle de 
mange, om den har Bud til, og fra hvem ingen 
yderligere Bevi er paa Taknemmelighed -kan gi
v , og som længe vH mindes og ,sav,ne deres 
Læ e og deres Ven. 

Til alle de man,ge, <ler paa min J u�læu,ms
dag har givet mig Beviser paa ffj]lid, Trofast
hed og iHengivenhed, bringer jeg herved min 
varuneste Tak. 

Jernbanelæge Thorvald Jensen._ 

Paa Grund af Plad mangel maa vi uds'kyde 
For,t.sællelsen af lllJg ruior Rosenørns Artikel
., ':i'ormalreoler« til næste urrumer. 

Lodtrækning. 

Ved de københav1 ke Lokomotivføreres Ju
lefest den 5. Januar blev følgende r. udtrukne: 

r. 64 - 206 - 261 - 2 6.

HJERTELIG TAK 

En hjer,telig Taik for ud vJsl Delta.gel e ved 
min Hustrus Jordefærd. 

Tak for den Ære, mine Kolleger 1 Ge. viste 
miig ved at bære min Hustru Lil hende, idste 
Hvile ted. 

Tak allesammen. 
Ottto Hollænder, 

Lokomotivfyrbøder, Gedser. 

TIL 

cBMcSbl-6 

0-uerf ørl fm D. . og M. P. til D. 1.,. J,. 

1. Ja,nuar 1926. Lokomolivfyrbodera piranl
H. F. Carsten,, Nyborg, og Lo!komcrtivfyrbøder
aspira,n,t Chr. J. Ringlkøhin.g Jensen Viiborg. 

Amk. Gummivare 
ærværende Nummer- er afleveret paa Avispostkontoret d. 21. Januar. 

Jadulrl Vestergade 3 lbl11. B. 
hilerspnjter, !ni1eu t Sneplejeartikler 

Ill. Prl hste mod lSO Øre I Primrk. 
Jt!IR!T !l!PiUITIO! ♦ T,tr. B1ea 11115 

Jerab1De11Hd 10 pCl. Rlb1! 

� RENSECREME 

renser alt 
for Olle, MellnQ;l]ll!MI a.llgn. / { • 

Faaa I Oaaeer fra 1 Kr. SO tll 20 Kr. , 
Tlklo" er drejl Brugen 
ORNlNG • ?ETERSEN, VEJ LE � r--�•."" ·. "''-�� . . c.:, -�i..7:.i\.' �-itt�--,;C,��.Jt.� 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogede 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 
Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. 

Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 
Vore Automobiler kører overalt i Byen oo Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler_. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

Telf. 9327. Istedgade 64. Istedgaard. Telf. 9327. 

A/s Det Dansk.e .Mælkekompagni, København. 

Redaktit■: Veaterbr6gade 98 a •, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. H,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Alloaae1uatøpriø: 6 Kr. aarliiz. 

Te,;uø paa alle Poøtkoaterer i Ska■diuaviPn. 

Annenefl'-Expcdition 

Ny Vestergade 7 8• København B. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederi.kaberg Bogtrykkeri, iFa:Lkonerallå 11. 
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