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FLØJTEN 06 BREMSEN: 

I en Artikel i forrige Nummer be kæf
ligede vi o med de uheldige Forhold, der 
var til ted ved H. Maskinerne Fløjter, 
hvilket foraar ag de, at denne Fløjte ikke 
kunde høre aa langt tilbage i et Tog, 
at det var muligt at faa Brem r betjente 
mere end ca. 20 Vognlængder tilbage efter 

ignaler fra Lokomotiv· t Dampfløjte, og 
dett omtalte vi som m g t uheldigt i ik
kerhed mæ ig Hen eende. 

Dette Forhold har Organisationen haft 
n,abent Øje for, og der er paa Foranl d
ning af denne foranstaltet Forsøg med en 
ændret Fløjteanbringel , først blev den 
flyttet hen ved kor tenen, hvilket ikke 
nyttede; derefter er endvidere blevet an
bragt Fløjte med n meget dyb Tone 
(Dampskib fløjte), som høre vidt og 
b.redt, men ikke i Toget, thi Lyden falder
aa stærk ammen med Togets Rumlen, at 

heller ikke denne Fløjte gør Fyldest. Se
nest er den blevet anbragt bag Førerhu
sets Tag, men heller ikke denne Anbrin-

gelse maad har endnu bragt nog n Løs
ning. 

Organisationen har nvidere i en kri
vel e, paa Basi af foranstaaende Kends
g rninger, verfor Gen raldirektorat l 
rej t pørg rnaalet om Indførelse af en 
genn mgaaende Godstog brem , hvilket 
vel maa ige at vær den ene te rationel le 
Lø ning paa pørg maalet. Denne Hen-

ndclse foraar agede en Forhandling den 
15 d . med Generaldirektoratet ved Ma-
ki.ndirektøren, og ved denne I ejligh"d 

havde Reyræ entanler for Organi ationcn 
Anledning til at fremføre ine Syn punk
t 'l' om d t uforsvarli0e i den nuvroref)dc 
Ordning. 

Direl løren rede0jorde for dmini tra
tionen yn paa ag n, og der var for an, 
vidt ingen enighed om selYe 'pørg maa
let. For løbig vilde man oge cletle l st ved 
Fløjt anbringe! e rnaaden, og de1· Lul
de 1m blive prøvet med n anden � løjte
type, der forhaabentlig bedre kunde king-
1· igenn 'm, aaled , at det blev muligt at 
faa Brem erne bctj-nt paa behørig Maa
de Y d ignaler fra Lokomotiv t. Endvi
dere kunde en nog t lørre Brern ebetje
ning i de 'rog, om det ærlig drejede ig 
om, maa ke være af den Betydning, hvil
ket man vilde ge gennemført. g ende
lig var Dir ktøren nig i, at ennemfør·�l-
e af en °ennemgaaende Brem e naturlig

vi vild være den bed te Maade at løse 
agen paa, rn n h r spill de de økonomi-
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 

ke Forhold en tor og afgørende Roll , 

og elv om man fik B villing til en saadan 

gennemgaaende Bremse vil der hengaa 

lang Tid, inden den kunde gennemføre . 
Administrationen havde Opmærksomhe

den tærkt henvendt paa Sagen, og da baa

dc Sverrig og Tyskland, de to Lande, i 

ligger indeklemt mellem, har faaet Kunzc

Knorr Bremse. maatte Resultatet vel ende

lig ogsaa blive, at vi fik den. 

Der blev fra Repræsentanters Side om
talt Tilfælde af en saadan Karakter, der 

stærkt maatte opfordre til, at der foretoge 

noget virkeligt effektivt for at afbøde de 

nuværende uheldige Forhold. 

om foran omtalt var der ingen over

en stemmet e mellem Organisationens og 
Admini tralionen yn paa age.I), hvilk t 

lader formode, at pørgsmaalet om Brem-
ebetjeningen af disse store Godstog vil 

blive fulgt med stærk Interesse, hvilket 

der ogsaa blev givet Udtryk for under 

Drøfte! en, og heri ligger en tor Betryg

gelse for de Lokomotivmænd, der kører 

disse Tog. 
Der vil som nævnt snart blive gjort 

Forsøg med en anden Fløjte, der mulig <>r 

i Stand til at lade sine Toner lyde helt ned 

til den idste Vogn i et 120 Akslers Tog, 
og der vil eventuelt blive forsøgt med en 

noget tørre Bremsebetjening, og dette 
maa man saa haabe har den Virkning, at 
det bliver forsvarligt at køre med de om

talte tore Tog. 

Og hjælper dette ikke, aa bliver 
pørgsmaalet et pørgsmaal om Penge; thi 

enten maa man skride til G nnemførelse 

af f. Eks. Kunze-Knorr Bremsen, eller 

man maa lade de store Maskiner køre med 

kun aa mange Vogne, at Kør len kan 

blive b tegnet som forsvarlig i sikkerheds

mæs ig Henseende. 

BETRAGTNING 

l en Artikel betitlet Valget i Bladet

for 5. December 1926 er der en dtalel e, 

om er værd at mærke sig, nefnlig denne, 

at naar der kær i det levende Kød, saa 
vil amling omkring Organisationen væ

re at finde. De værr er det jo saaledes. 
Lad o bare gøre os det klart, at det kun er, 

naar det g r ondt, man ved, hvor Organi-

ationen er; det er da d værre, heller ik
ke af ideelle Grunde at den da søges, men 

om ofte t for at øge plejet ine egne 
Lnt re ser ( ærinteres er). Kend ger-

ninger i Overflod taler derfor. 
Valget den 2den December har lært os, 

at gennem politisk Aktion naar man intet; 
nhver om arbejder for en Løn har kun 

de faglig Organi ationer, ikke enkeltvis 
men amlet Tryk mod rb jdskøberen for 
at opnaa nogenlund taalelige Levekaar. 

amtlige faglige Organi ationers Medlem
mer er nu, af de saakaldt demokrati k,, 
Partier L dere, overgivet til en Reaktio11, 

som ikke har andet Maal end at konsoli
dere den b iddende Klasses Privilegier. 
Det ene af de demokratiske Partier har 
alt og officielt tilsagt Reaktionen Arbejds
ro og den anden raaber, mens den vasker 
sine Hænder: »skaf o Flertal«; men moll 
ikke de, som bar disse Ledere frem til 
Magten Tinde, nart er mætte af Parla,
mentarismens Fraser. 

En overmodig Reaktion taar i Dag til 
Ror paa vort amfund krøbelige Sku
de; mon ikke der skulde findes saa mange 
villi.e tærke Matro er om Bord, i Form af 

Organisation 1 dere, aa d kan lægge Ro
ret om; men for at dette kan ke, maa en
hver og til nhver Tid og om nødvendigt 
rliktatori k underka te ig Organisatio
nen Beslutninger, saa maa Tiden ikke 

des med at pørge Per eller Poul om, 

hvad de men r, for tænkes kunde det jo, 

at dere M ning var forkert. Derfor maa 
nu Parolen være: stærk Centralisation, 
Oplysning, loyal U dfer lse af alle Orga

ni ationen Vedtagel er ja, om nødven
digt: Hovedlede) en Diktatur, ingen Muk
k n i Geledd rne - eller udenbords. 

Ged er i December 1926. 
P. Sessing.
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'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE 

HVAD UDAD TABTES -

Efter Resultatet af Folketingsvalget 

den 2. December rinder uvilkaarligt gamle 
Dalgas' Ord en i Hu: Hvad udad tabes, 

indad vindes maa. 

»Dick« berører det ogsaa i sin Arti

kel i forrige Nummer af D. L. T., og med 
Rette; thi Situationen er af saa alvorlig 

Be kaffenhed, at man ikke længere bør 

være passiv Tilskuer, men i Stedet hver 

især lægge sig disse Dalgas' Ord paa 
Sinde. 

Saavel i Afdelingerne som paa vore 

Dlegeretmøder har man af og til hørt 
fremsat den Paastand, at vi Lokomotiv
mænd burde holde o udenfor Politik, 
hvad vor Organisation angik- som var 

Politik et pestbefængt tof, man gjorde 

klogest i at gaa langt udenom. Dog vil 

det vel hurtigt opdages, at det i de aller
fleste Tilfælde er Folk med reaktionære 
eller udpræget kon ervative Anskuelser, 

der anlægger og forfægter saadanne Me

ninger. Langt den overvejende Del af en 
tidssvarende Tjenestemandsorganisations 

Medlemmer kan naturligvis ikke undgaa 

at interessere sig for og tage mere eller 

mindre Del i Samfundets Liv og Funk

tioner, hvoraf jo Politiken er en af de be

tydningsfuldeste. Det er Politikere, der 
fastsætter vor Løn, vore Arbejdsvilkaar, 

Skatter o. m. a., saa det kan vist uden 

Overdrivelse siges, at den, der er Tilhæn

ger af Passivitet, er forblindet eller di-

tanceret af sin Samtid. Og sligt Stempel 

skulde danske Lokomotivmænd nødigt ha

ve hæftet paa sig Anno 1926. 

nder vort gode Motto: Enighed, 

Kundskab og Hjælp maa vi fremad, alle 

vi der arbejder for en Løn, som andre 

Faktorer fastsætter, og som vi selv har 

ringe Indflydelse paa, og vi maa være 

maalbevidst i vor Energi for at bevare J.e 

Goder, som en reaktionær Regering mu

ligt kunde have Lyst og Begær til at for

ringe i deres Snæversynethed og manglen
de Interesse og Sympati for alt andet end 

lige netop Agrar- og Militærvæsen samt 
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Fattiggaarden, hvilket sidste gerne skulde 

danne Indbegrebet af al social Forsorg. 

Tiden er derfor ikke længer inde for 

ørkesløs eller unødig Trætte indenfor os 
selv, hverken blandt Medlemmerne indbyr

des eller for enkelte Medlemmer til at søge 

en dygtig Hovedbestyrelse og ·Redaktør af 

vort Fagblad mistænkeliggjort uden 

Grundlag. Sligt har i Øjeblikket og ej 

heller tidligere haft nogen Sangbund 

blandt det store Flertal af D. L. F.s faste 

tok, d. v. s. dem, der bærer Organisatio
nen. Pak derfor Sværtekosten bort til 
bedre Lejlighed. 

Først og fremmest maa vi staa enigt 

samlet og vide at paaskønne en agtvær

dig, maalbevidst og handledygtig H. B. og 
Redaktør og vise dem fuld Tillid. Tiden 

er til at bygge op og konsolidere sig og 

ikke til at nedbryde, det være sig For
dragelighed, Tillid og Respekt. - At væ

re Tillidsmand for en Organisation er ik

ke blot et ærefuldt Hverv, men fuldt saa 

meget et Hverv, der kræver et stort Ar

bejde og mange Timer, der berøves den 

paagældendes Fritid og det kære Hjem. 

Er det Tillidsmandens Pligt at udføre et 

godt Arbejde, er det til Gengæld Medlem

mernes Pligt at vise denne Tillid og Støt

te, hvad ikke saa faa glemmer. 
At Kundskab er Magt, bør vi vistnok 

i endnu højere Grad tænke over og handle 
efter, især i vanskelige Tider som de fore

staaende; det vil sikkert være Eftertanke 

værd for baade den enkelte som for Le
delsen at gøre et Arbejde i Oplysningens 

�rjeneste. Se engang Telegramjournal og 

Reparationsbog efter, og disse vil bekræf

te min Paastands Rigitighed overfor blot 

Kendskab til dansk Skriftsprog. Men des
værre forstaar en Del Medlemmer ikke en
gang, at man ikke kan være bekendt ikke 

at kunne skrive sit eget Modersmaal no

genlunde korrekt, end sige mere. - Or
det Kundskab kommer ikke med Urette 

paa Andenpladsen i vort Motto. 

Der er et andet Forhold, der er be
mærkelsesværdigt, og som anføres her, 

det er, at ikke saa faa Organisationsmed-
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lemmer tøtter den kon ervative Presse i 
, tedet for, som det naturligste vilde vær , 
a,t abonnere paa et ocialg.emokrati k 
Blad. Kommentar synes overflødigt, ef
tersom ingen kan tjene to Herrer. - Pres
. en er en Magt, man ikke kan underkende. 

En anden betydning fuld Faktor for 
clen ubemidlede Del af Befolkningen ( og 
hertil maa vel langt den tørste Del af 
Statsfunktionærerne henføres) er de ko
operative Foretagender. Enhver, der ken
der lidt t il Brug foreningernes Virksom
hed her i Landet, vil kende di e For
rnaal og Betydning, og de, der ikke ken
der Brug foreningerne, skulde i egen ln
teresse spørge sig ·for og bl. a. skaffe ig 
Oply ning om Fælle foreningen af Dan
marks Brugsforeningers aarlige Omsæt
ning, og man vil høre Tal, der vil impo
nere og bevise den kooperative Forret
nings Betydning og Værdi. Vel findes der 
Brugsforeninger, der har givet Tab, men 
da skyldes det de senere Aars vanskelige 
Pengeforhold i Forbinde! e med mindre 
heldig Ledelse af de paagældende Brugr
foreninger og usolide Medlemmer. 

En dygtig ledet Brugsforening med 
Medlemmer af fastlønnede Funktionærer 
er et absolut Aktiv for Forbrugeren, baa
de hvad Økonomi og Ideal angaar. Her 
skal f. Ek . hen vi e til J ernbanefunktio
nærernes Brugsforening i Aarhus, der 
trods vanskelige Tider klarer sig pænt og 
har alle Betinge! er for at tilfredsstille 
Medlemmerne. Fællesforeningens Lager 
rundt om i Landet byder paa aa rigthol
digt Udvalg af Varer, at man vil forbav
. e ved et Be øg i di e. Det kan derfor 
kun anbefales Forbrug re at handle i 

Brug foreninger, hvor saadanne findes, 
eller oprette saadanne, hvor de ikke find�s, 
det vil være i Forbrugeren egen Inter
esse. -

Vil man være med i Kampen for bedre 
Levevilkaar for sig selv og sin , da bry
der man nu snare t op fra Gilde, istand
sætter sine Vaaben og drager i Leding 
mod Uhyret Reaktionen. Og Vaaben og 
I◄ ormationen, der bør anvendes, er En-

hedsfronten, en kraftig og ansvarlig Le
del e, en med Kund kab ru tet Menig

mand, med en stærk Presse som Pioner 
og Brugsforeningerne som Proviant og 
Beklædningsdepo ter . 

Drager vi saaledes Fjenden i Møde, vil 
vi ikke alene kunne holde Stand, men sik
kert og aa vinde noget frem, hvad vi ger
ne skulde have til Maal. 

Randers i December 1'!126. 

Banemand. 

MED LIVET I EN TRAAD 

AF XENIUS ROSTOCK 

Som et udaset og pustende Væsen ras
lede »Grisen« henover det sidste Sporskif
te og standsede udenfor Materialskuret li
ge overfor Stationsbygningen vestre Per
ron. 

Rangerlederen, Overportør Richard 
Frandsen svingede ud i højre Arm og 

sprang fra Lokomotivets Trinbrædt ned 
paa en lille fladtraadt og frossen Grus
bunke mellem Skinnerne. Han sank lidt 
i Knæ ved Stødet - mærkede paa Mn
gang, at han var træt. Dagen havde væ
ret ualmindelig lang og anstrengende. De 
berømte otte Timer lod sig jo unægtelig 
strækk som en Elastik - omtrent lige
som Musklerne dg Senerne i hans egne 
Lemmer og Led.-· 

Han kastede et" Blik over imod Perron
en: den laa tom og ryddet under de dø
sige Blus, der dannede røde, betændte 
Pletter i Mørket og Frosttaagen under 
Halvtaget. Ikke en Kuffert, ikke en Kasse 
eller Pakke paa hele den graa Flade. Hel
ligaftnens tilhed havde nok allerede holdt 
sit Indtog der, saa det ud til! Ventesalen 
var mere end halvmørk. Kun udenfor 
Kontorets mere oplyste Ruder stod et Par 
Cykler i Stativet I Rejsegodsekspeditio
nen blev det stote Skydevindue just truk
ket ned. Han hørte det ramle mod den 
jernbeslaaede Skranke. 

Richard Frandsen strøg sig med begge 
Hænder fast ned over Lænderne og puste-
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de ud - : ja, ja, saa var det altsaa Fyr
aften - Juleaften Fyraften, endelig. 

»Skal vi trække ind?« ytrede han, uden
at vende sig om imod Maskinen, hvor 
Lokomotivfører Tymose var i Færd med 
at se til Fyret. 

I samme Øjeblik kom Stationsbestyre
ren farende ud paa Perronen derovre og 
ka tede et hurtigt, spejdende Blik ud langs 
Sporet mod Syd. Frånd en stirrede uvil
kaarlig samme Vej. Langt bor,te i Mørket 
forekom det ham at kimte et svagt Lys. 
Det forsvandt i , amme u. Formodent
lig Tog 1012, der havde forladt Stationen 
for et Par Minutter iden. Hvad var der 
med det . .. ? 

»Mon han har glemt noget?« . agde 1'y
mo e. Han stod lænet. ud over »Grisen«s 
Halvdør og saa' ud, i amme Retning. 

»Du skal se, den er gal«, sagde Over
portøren ligesom for sig elv. »Jeg har 
haft det paa Fornemme!. en hele Dagen, 
at . . . Saa sku' da osse . . . ! « 

StationsbestyrerClt var forlængst inde 
igen. Døren havde ban. ladet staa aaben 
bag sig. Frandsen og Tymose saa' ham 
ryge til Telefonen derinde. »Er det østre 

ignalpost!« hørte de -ham raabe. Der 
gik som en gryende P�nik ud gennem 9-en 
aabne Dør, ha tigt forplantende sig over 
den øde Perron og de tomme Spor over til 
de to Mænd ved Rangermaskinen. Tel -
grafvagten, unge Peitersen, tod ret op in
de paa Kontoret, miclt under Lampen. Man 
kunde ligefrem e paa hans Ryg, at han 
maabede. Der var aabenbart noget paa 
Færde. 

' 

»Han naaer den ikkel« raabte Frand-
, en og saa' paa rrymo e, der var steget fra 
Maskinen. »Hvad me1,1er du?« Tymose 
kløede sig bag Øret :---: »Jah, lad os faa 
at vide, hvad der kan væ\'P ... « I samme 
Øjeblik foer Frandsen over Sporene, op 
paa Perronen og ind paa Kontoret. Ty
mose gik lidt sindigere efter. Skønt de 
ikke anede, hvad der Ya;i: ket, var det alli
gevel, om om de allerede havde et Tilbud 
om Hjælp parat. Al Træthed var glemt -
den forsvandt af deres Hukommelse i 

samme u, de bare havde begrebet en 
Brøkdelaf ituationen. tation bestyreren 
korte Bemærkninger ramte der Pligtfø
lelse som Eksplosioner i en Motor, der 
paany sattes i Gang: Kryd ningsforlæg
ning - fejl Signalgi vning i Hjortbøl -
1'elegrafvagten misforstaaet Depeschen! 
Javel, Frand en resum rede kort for si0 

selv: Plantog og Særtog paa Linjen i 
modgaaende Retning med al andsynlig
hed for et ammenstød! 

Hvad kunde der gøres for at afværge 
det? 1012 var nylig passeret Østre Sig
nalpost. Fra Rjortsbøl, hvor Særtoget 
var kørt igennem efter det fejle Signal, 
kom Melding om, at der vilde blive gjort 
For øg paa at standse det ved Tinghule
vejen Over kæring. Vel! det lod sig gøre 
af en beslutsom Ledvogter. Men det øst
gaaende 1012 havde jo ikke hverken Sta
tion Iler Overskæring at pa ere- under
vej dertil - vilde altsaa bare køre, køre 

» Vi ta'r ham bagfra med »Grisen«!?«,
erklærede Lokomotivfører 1'ymose, rier 
var bleven taaende i Døren og saa hen 
paa Station be tyreren. »Kan vi naa ham 
ind n Kurven før Tinghulevejen, er den 
klaret. ... ?« 

tationsbe tyreren stod . om lammet. 
Han aa ud om hø1,te han allereel det 
frygtelige Brag af de sammentørnende 
Tog derude i Mørket. 

Frandsen var straks parat: »Lad os 
fyre paa igen, Tyrnose!« raabte han. 
Tymose var allerede paa Vej over til Ma
skinen. » Vi ta'r 1012 i akken, inden han 
naar Tinghulevejen,« varede han. 

»En Lygte til, Petersen -!« komman
derede Frandsen til Eleven, der strak 
adlød. 

»Prøv det!« sagde Stationsbe tyreren
tonlø t og flyttede lidt paa Benene. 

Frandsen greb Lygten og vendte sig 
for at komme afsted. 

Bestyreren sprang frem i det samme, 
bøjede si0 hurtigt ned ved sit Skrivebord 
og greb en Flaske indsvøbt i lyserødt Pa
pir. »Tag den med. Jeg fik den af Dok-
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DENDE 
toren i Aften. De kunde maaske faa Bru0 

for den.« 

Frandsen snappede den bagvendt med 

venstre Haand og stoppede den i Jakke

lommen paa Vejen ud. »Tak!< raabte 

han, og var allerede næsten ovre ved 

»Grisen(<, som han entrede i et Spring.

»Er du klar?« spurgte Tymose - men

han sin kede sig ikke for Svaret. Han 

lukkede op for Dampen, sparkede Fyr

døren op med Foden og spenderede en 

Overfyring, saa det havde noget at staa 

imod med. 

»Kør bare; jeg gaar med paa den vær

ste,< agde Frandsen. »Bare paa, bare 

paa. Der er kun een Ting at gøre - af

sted ! « 

Hjulene spillede en halv Omgang paa 

de fro ne kinner, aa bed de. »Grisen« 

satte sig i Bevægelse med et Ryk - den 

forunderlige, nerverystende og bevægede 
.Jagt begyndte, i andhed et Væddeløb for 

Livet! 

Først bagefte1·, da de forskellige Mel
dinger blev sammenholdt, fik man et sam

let Billede af Situationen, der i Korthed 
fortalt var følgende: Da Stationsbesityre

ren i Højslev efter modtagen Ordre om 

den fast laaede Krydsningsforlægning til 

hans Station vilde inddrage det allerede 

tillede Mastesignal »Kør frem«, betjente 

han entralapparatet i Mørke, greb fejl 
og - Gennemkørselssignalet blev staa

ende uforandret! Særtoget pa serede Sta
tionen i samme Øjeblik, Bestyreren op

dagede, hvad han havde gjort. Men da 
var d t for sent. Trækken fra den sidste 

Vogn hvirvlede som en Dødskulde rundt 

om ham, hvor han stod. Et Sekund -

saa foer han ind til Telefonen. Vogter

huset ved Tinghulevejen fik Besked. Det 

var ganske vist en Kone, der havde Tje

nesten, men hun var god nok. 10 Minut

ter efter lød hendes Melding: ærtoget 

standset 100 Meter før Kurven! Hun var 
en Knop - skulde ogsaa nok blive hu

sket i Indberetningen. Men Plantoget, 

1012, løb endnu; ingen i Hjortsbøl kun
de standse det, ingen heller paa Afmelder-

tationen. Det løb paa den aabne Linie, 

Lokomotivføreren anede intet, Passage
rerne sad trygge, i Hundredevis, stoppet 

sammen - det sidste Tog til Købstaden, 

Juletoget med fyldte Gange pakkebæren

de, forventningsfulde og forventningsfuldt 

ventede Julegæ ter, alle de forsinkede og 

forasede, der omsider havde faaet gjort 

ig fri og var kommet af ted, hjem . ... 
Dette Tog var det, der løb, løb . . . . Fra 

begge Ender af den forholdsvis korte 

trækning m llem de to tationer spejdede 
man, angstfuldt, tvivlraadigt, kun vidende 

dette ene: at der lurede en Fare, en ræd

elsfuld lykke midtvej , om kun et lyk-

keligt Tilfælde kunde afværge. 

Et lykkeligt Tilfælde? - ja, eller en 

Daad af de to, der stod paa den iltre lille 

Rangermaskine og hastede afsted i Mør

ket efter den intetanende Dødsdømte med 

en Benaadning! 

Og ikke engang disse to Mænd stod 

det fra Begyndelsen rigtig klart, hvad 1et 
var, de her havde indladt sig paa at for

søge. Jens Tymose, Lokomotivføreren, 

havde uvilkaarligt fulgt en Indskydelse -

var saalede fra første Færd blot et Red-

kab i en Ides Tjeneste. Men Ideen var 

den eneste tænkelige. Med Richard 

Frandsens Hjælp maatte den kunne lyk

ke . Tymose kendte ham som en rask og 

kløgtig Fyr, en stabil og god Kammerat, 

der før havde vist sig som Situationens 

Herre. Og da han lidt efter lidt untl.er 

Farten selv fik Rede paa, hvad der maat

te gøres, saa var Frandsen heller ikke den 
Mand, der sparede sig. Derfor lod han 

taa til. De var samarbejdede gennem 

Aar, de to - vidste gensidig uden lang 

Snak, at bedre Kompagniskab kunde van

kelig opnaas .. .. 

Jens Tymo e - Jyde, sindig, støt .og 

ikker, 30 Aar paa et Lokomotiv uden 

nævneværdige held. Og Richard Frand
sen - Køb nhavner af Fødsel, snarraa

dig, slagfærdig, dristig til Vovemod. Lidt 

Halløj nu og da, javel, og Pral af og til, 
men mest i Munden og i Fritiden. Paa 

rbejdsplad en viste han, at det ikke var 
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'Pral altsammen, anskueliggjorde, at hans 
Tilværel'ses eventyrlige Omskiftelighr-:d.: 
Mælkedreng, Kusk, Fyrbøder, 4 Aar i 
Amerika fra Skraldemand til Vognsty
rer, havde været til Gavn, ikke mindst 
for D. S. B. i de 10 Aar, han havde væ
ret ansat der. 

All rigth! de havde klaret den før 
sammen, Tymose, Frandsen og »Grisen«, 
ikke sandt. De havde deres Hemmelighe
der samme de tre. Og saa havde de til
med deres eget Sprog at drøfte dem i. Et 
Tegn- og Lydsprog, der saa at sige fra 
Rangerpladsen, hvor Fløjten og den løf
tede, svingende Arm med eller uden Lygte 
var Sprogets Redskaber, var bleven over
ført til deres hele Samvær i Aarenes Løb. 
De forstod hinanden, ogsaa paa en halv
kvædet Vise. De havde næsten samtidig 
paabegyndt den ogsaa i denne Omgang, 
saa nu ventede de bare paa Fortsæt
telsen . ... 

Grisen raslede afsted, slingrende med 
sin lidt knebne Hjulstørrelse over det frie 
Interval, hvor den ikke var helt vant til

at færdes. Farten var ogsaa med et mildt 
Udtryk lidt over det sædvanlige. Den 
skød afsted i en vuggende, hoppende Ga
lop. Skinnestødene knaldede op igennem 
den. som en endeløs Række af Forhi!1-
dringer, den hoppede over. Den var selv, 
uden Tender, som en afstumpet Bolt, der 
var røget ud af Sammenføjningen og nu 
foer afsted gennem Luften - et Projektil 
skudt ud af en ælsom, langtrækkende 
Kanon. 

De to Mænd stod tavse og spejdede 
frem over Linien gennem hver sin Rude. 
Mørket foer forbi udenfor som en buldren
de Strøm. Det flade Land gik i et med 
Fjorden mod Nord og den udtørrede Sø 
i Syd. De kunde ingenting se, men de vid-

. ste, det var der. Hist og her stiklede et 
Lys sig frem et Nu som en Stjerne bag 
drivende Skyer. Ildskæret fra Fyret stod 
skraat op i Mørket over deres Hoveder 
aom en farende Fane. 

Tymose lod Fløjten lyde. 
Som et uafladeligt hæst og gurglende 

Skrig galede Fløjten gennem Mulmet, li
gesom hægtet fast til selve Ildskæret un
der den sydende Dampsøjle. Fra Bakker
ne længere inde i Landet kom Ekkoet til
bage i korte, skarpe Stød. Det var som 
en Slags tonende Varselsbavne, der blev 
tændt over Bakkeaasene. Og samtidig 
hang Frandsen ud over Maskine.n og svin
gede med den røde Lygte, for det Tilfæl
de, at de derfremme skulde se sig tilbage. 

»Vi ta'r ham!« raabte han pludselig
af fuld Hals gennem Larmen. » Vi ta'r 
ham, Tymose! Kan du se hans Agter
lys?« 

»Knap nok,« svarede Tymose og skæ
vede til Manometret. 

»Sæt Speeden lidt op, gamle Ven!«
raabte Frandsen paany. 

»Tror det ikke. Den har alt, hvad den
kan taale - og lidt til. - Men han sakker 
nok lidt af over Dæmningen,« føjede han 
til lidt efter. » Vi maa snart være der. 
Og saa stiger Terrænet. Han er spændt 
haardt for.« 

» Den er fin!« svarede Frandsen. Men
vi sakker ikke. Og naar vi har ham, 
pringer jeg over paa den bageste Vogn 

og gi'r ham med hans egen Vacuum, er 
du med paa den.« 

»Du er gal,« sagde 'l'ymose.
»Det er vist ogsaa det eneste, der er

Brug for,« svarede Frandsen. Hans Hu
mør slog pludselig igennem og saa var 
han altid rammende i sine Bemærkninger. 
»Jernbanen, ser Du, den er for mig som
en gammel Kærlighed, man ikke kan op
gi'. Den svigter og render udenom den
ene Gang efter den anden, men alligevel
kan jeg sku ikke la' være at vise mig, naa.r
det kniber. Og det kan Du heller ikke,
vel? Vi er som et Par trofaste, gamle
Hanrejer, begge to, skal jeg sige Dig. Kan
hænde, at Tøsen render træt alligevel en
Gang og falder en i Armene. Men hun
har jo unægtelig svigtet et Par Gange .. «

Han opdagede pludselig Stationsbesty
rerens Flaske, som han i Skyndingen før 
havde stillet fra sig bag en Kasse. Et 
Øjeblik grundede han forgæves over de 
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·seks mærkelige Bogstaver, der stod paa
dens Indpakning. Men saa forstod han,
at det bare var Papiret, der vendte Vran
gen ud. »Cognac«, stod der, det var slet
ikke Russisk, som han først havde troet.
I en Haandevending fik han den trukket
op og rakte den til 'l'ymose.

»Tag dig en lille en, før vi begynder.
Skaal!« 

Saa tog han Syvtallet og undersøgte 
Krogen. Nu var det ham, der havde faaet 
en Ide. 

Tymose skottede til den, men ban 
drak. 

»Hvad vil Du med den?« purgte han
og leverede Flasken fra sig. 

Bare undersøge den lidt i Spidsen,« 
svarede Frandsen. »Man kan aldrig vide, 
hvad den er god til.« 

Saa satte han Flasken for Munden og 
tog sig en ordentlig Slurk. 

Imens var Grisen halet ind paa 1012. 
Det løb nu knap 100 Meter forude. Ri
chard Frandsen svang sig ud paa Barri
eren paa venstre Side af Lokomotivet. 
Han førte Rageren med sig liggende over 
begge Armene, mens han holdt om Løbe
stangen langs Kedelsiden. Trækken rev 
og sled i hans 'l'øj. Han følte sine Ben 
som om de var bukseløse. 

»Hold saa tæt til som muligt,« hvi
slede han ind til '

l

'ymose, »og se godt efter 
mine Bevægelser.« 

Saa kravlede han fremad. 
Det var vanskeligere end han havde 

tænkt sig. Maskinen rystede og vuggede 
som et Skib i haard og krap Sø. Han 
hægtede Næverne i Løbestangen og trak 
sig frem. Barrieren var glat og fedtet 
under hans Fødder. En inke i hans 
Støvlehæl hang i. Syvtallet truede med 
at vippe fra ham. Han stirrede frem mod 
Maskinens Forende, hvorfra Lanternens 
hvide Lys laa som en Vifte ud over de to 
blanke Skinner. Det sneede. En stor Klat 
blev hængende paa hans ene Øjelaag og 
blændede ham et Nu. Han følte som en 
øm Byld ved Lommen paa det højre Laar 

det var Nøglebundtet, der stødte mod 

en Bolt. Men nu var han fremme ved. 
Frontlanternen. HaIJ. greb om Vacuum
opstanderen med venstre Haand, tog Ra
geren i højre - og ventede. 

Afstanden mindskede tydeligt. De to 
Agterlanterner gloede lige imod ham som 
røde Pletter - en Slags Sædepuder, tænk
te han, paa et Uhyre, der langsomt og 
træt flygtede for ham. Han kunde tydelig 
e Vacuumslangens Bugtning midt paa 

Vognen - som en Halestump, Kalorius 
tak mellem Benene. 

Vent bare, min Ven, lad mig faa fat 
i dig! 

Frandsen vendte Hovedet kort og for
vissede sig om, at 'l'yrno e kunde se ham 
indefra gennem Ruden. Vel, hans Øjne 
stod paa tilke derinde under de buskede 
Bryn. Saa forstod de altsaa stadig hin
anden. 

Der gik et Minut eller to. 
I disse bogstavelig kæbnesvangre Se

kunder - der ikke blev maalt eller talt, 
ja knap nok nogen bevidst - var al For
tid, Nutid og Fremtid for de Delagtige in
destængt som i en Celle, hvis V ægge af 
en uafvendelig Magt blev presset tættere 
og tættere sammen, efterbaanden som Af
standen mellem Maskinen og det foran
kørende Tog, mellem Liv og Død, blev 
mindre. Det var i højere Forstand Jern
banens Sjæl og Nerver, der koncentreret 
udmundede i disse fire Buffer, som om 
lidt vilde mødes, og som de to Mænds 
vagtsomme Sanser fulgte Tomme for 
Tomme. 

Ved Maskinens dunkende Puls stod 
Jens Tymose, mindre udsat maaske; men 
med de mange Hundrede Menneskers Liv 
og sin dristige Kammera,ts Skæbne i sine 
barkede Hænder amt Banernes uhyre 
Ansvar hvilende paa sine brede Skuldre. 

Begge vidste de, hvad Jernbanen kræ
ver af sin Mand, begge havde til fuld er
faret dens karrige Belønning. Men d0r 
var intet Rum for Bitterhed i deres Hjer
ter nu, ingen Følelse af Uretfærdighed el
ler vilkaarlig Fordeling i deres Bevidst
hed. De kendte kun deres Pligt - og ud-
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førte den. Situationen var stor og almen 
nok i sig selv, hævet over Ordrer og Reg
lementer. Primitivt og klart stod Solida
ritetens Krav prentet i deres Hu, Menne
skelighedens simple Lov lyste med Flam
meskrift over deres Færd! Det var Plig
ten selvlysende Sekund, de mødte med op
r·ej t Pande og u vækket Vilje til at ad
lyde - uden '11anke om Ros eller Dadel! 

u! 
Richard Frandsen lænede sig frem 

v r Lokomotivets forreste Barriere, med 
en tre Haand haget fa t bagud som en 

1 ro se og med Rageren i den sene tærke 
høji-e trittende ud over Af tanden. En 
Alen, en halv, en '11omme.... Hans Blik 
var tift hæftet paa Vacuum langens graa, 
rillede Led der foran ham. Det Q'ar Tog
stammens Hvirvel øjle, hvori saa at sige 
det tore erv var indkap let. Kunde 
han knække den, fiaa den over, saa va1· 
Livet taget af } arten med det samme. 

Hak! 
Der gik som en flæns nde Lyd gennem 

h le han Krop, d t var om om han Ar
me blev flaaet i rrr vler indvendig fra 

kulder til Skulder. Han maatte slippe sit 
Tag. Et I u svingede han om hængt i 
, in egen Arm. Rageren dinglede n d paa 
, poret foran ham og læbte efter Toget, 
han saa den hoppe over vellerne, der 
flimrede for han Øjne som tigetrin mod 
, nelagets hvide Bund. 

Men i det samm gjorde Grisen som 
et , pring fremad - eller det var Vognen 
lier foran, der sprang baglæn ·. Han vid
ste ikke hvad, fattede bare, at Øjeblikket 
var nu eller aldrig. Paany kastede han 
ig frem. Og denne Gang greb han med 

den bare æve. D r va1· kun dette ene. 
Mekanisk udførte han Mu kler det kend
te Vridd om Slangens Mundstykke - et 
Ryk, og Luften foer ind i Vacuumen med 
et langt sugende Brøl. Det var selve 
Ulykken der opgav Aanden .... 

Men Richard Frandsen opfattede det 
ikke. Der gik et hedt Sting igennem ham. 
Han blev som legemløs med et. 

Jens Tymose bar ham bevidstløs over 

i 1012's Pakvogn og lagde ham paa en 
Presenning. Godt at der var endnu et 
Sjat tilbage af Stationsbe tyreren og-
nac ..... . 

FÆLLESUDVALGET� 

J ernbaneorgani ationernes Fællesudvalg har 
frem endt følgende Skrivel. er til Generaldirek
toratet: 

I Henhold til Ordre A 1 , Side 193, Stk. 9, 
er det bestemt, at tjenestefrit Ophold uden for 
Hjemstedet af kortere Varighed end 1 Time 
(for Lokomotivpersonalet J ½ Time) betragtes 
som fuld Tjeneste. Ved Togforsinkelser er det 
hændet, at det tjenestefrie Ophold paa frem
med Station er hleven indskrænket til under 
1 Time (henholdsvis 1½ Time). Det paagæl
clende Personale har herefter beregnet og be
tragtet Opholdet som værende fuld Tjeneste i 
Overensstemmelse med foranstaaende,· men 
Generaldirektoratet har (efter Distriktets Udta
lelse) afgjort, at saadant Ophold ikke kan med
regnes som fuld Tjeneste, medmindre Forsin
ke! en udgør mere end ¼ Time, og støtter for
mentlig denne Afgørelse paa samme Ordre Sicle 
197, Stk. 1. (Som Overarbejde betragtes Tje
neste, der fremkommer ved en Overskridelse af 

ormen foranlediget ved· tilfældig Fotlængelse 
af den ordinære Tjeneste, for saa vidt Over
skridelsen af denne udgør mere end ¼ Time 
pr. Dag.) 

Fællesudvalget kan ikke rære enig med Ge
neraldirektoratet i denne Afgørelse, idet man 
maa hævde, at det gennem Bestemmelsen i 
Ordre A 1 , Side 193, Stk. 9, er fa tsla;aet, at 
tjenestefrit Ophold paa fremmed tation under 
1 Times (henholdsvis 1 ¼ Time ) Varighed Jkke 
kan befragtes som havende nogen hvilemæssig 
Værdi for Tjenestemanden. Dette gælder, naar 
Opholdet normalt er under nævnte Tidsrllm, 
men det maa i endnu højere Grad gælde, naar 
den forudliggende Tjeneste er bleven forlænget 
og denne besværligeFe gennem For inkelse. Ej
heller kan Fællesudvalget erkende, at en Med
regnen, som foretaget, skulde være stridende 
mod Ordre A 18, Side 197. - Paa Side 193 er 
anført, at tjenestefrit Ophold under 1 Time 
(henholdsvis 1 ¼ Time) betragtes som fuld Tje
neste, og gør man dette - nøje i Overens
stemmelse med Ordren - vil Tjenesteoverskri
delsen for den enkelte Dag andrage hele den 
oprindelige Hvilepause eller langt mere enu 
den halve Time, der kræves efter ide 197, og 
Ordrens Side 193, Stk. 9, og ide 197, Stk. 1 
er herefter i Overensstemmelse med hinanden. 
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Fællesudvalget skal derfor tillade sig at an
mode Generaldirektoratet om at ændre den 
trufne Fortolkning, eventuelt skal man tillade 
sig at anmode om, at Ordren maa blive rettet 
saaledes, at tjenestefrit Ophold pjaa fremmed 

tation af under 1 Times (henholdsvis 1 ¼ Ti
mes) Varighed altid betragtes som fuld Tje
neste, da det gennem de gældende Bestemmel
ser som ovenfor nævnt allerede er fastslaaet, 
at et saadant Ophold ingen Betydning har for 
den paagældende Tjenestemand. 

Man tillader sig endvidere at anmode om 
eventuel mundtlig Forhandling. 

C. 0. I

Centralorgani ationen for Funktionærklas-
erne afholdt ordinært Repræsentantskabsmøde 

i Studenterforeningen den 7. December 1926. 
Formanden, Hr. Forretningsfører Ch. Petersen, 
aflagde Beretning for den forløbne Periode. 
Han redegjorde særligt for de af Organisatio
nerne i C. 0. rejste Krav om Forbedring af 
Konjunkturtillægget og tedtillægget, til hvilke 
Tillæg der var opnaaet en Forbedring paa ialt 
henholdsvis 9 Mill. Kr. og 0,6 Mil!. Kr. I 
Tjenestetidsreglerne var der ved Forhandling 
med Miniseriet naaet en Forbedring af Bestem
melserne angaaende Overarbejdes Udligniflg 
ved Frihed eller Pengegodtgørelse, idet Overar
bejde over 20 Timer i en Maaned altid skal 
godtgøres med Penge. Endvidere var der op
naaet en lille Forbedring i Spørgsmaalet om 
Passagertjenesterejser, hvilket dog kun havde 
Betydning for de store Etater. I Spørgsmaalet 
om Afkortning i Lønnen paa Grund af Sygedage 
var der ligeledes naaet en Forbedring, idet der 
er skabt Mulighed for en kulantere Behandling 
overfor kronisk Syge. Taleren kom derefter ind 
paa en Omtale af den ny oprettede Voldgift8-
ret for Statens Tjenestemænd, hvilken Vold
giftsret først var tænkt alene at skulle gælde for 
Statsbanerne, men om det var lykkedes at faa 
gjort generel. Rigsadvokat Goll er udnævnt til 
Rettens Formand. 

Formanden afsluttede sin Beretning med en 
Over igt over den øjeblikkelige politiske Situa
tion, hvor Venstrepartiet og det Konservative 
Parti, uden at tage Hensyn til, at Tjenestemæn
denes Konjunkturtillæg siden 1. April 1926 var 
faldet med 30 pCt. og Dyrtidstillægget i samme 
Tidsrum var gaaet ned med 46 pCt., krævede 
yderligere Nedskæringer. Fremtiden vil vise, 
hvad den Regering, som vil være en Følge af 
Folketingsvalget den 2. December 1926, har i 
. it Skjold; men Tjenestemændenes Organisatio
ner maalte nu samles i ubrødelig Enighed til

Bekæmpelse af eventuelle ed kæringsplaner. 

Beretningen godkendtes ved Vedtagelse af en 
Resolution, hvori udtales en Anerkendelse af de 
ved Forhandling med den socialdemokratiske 
Regering opnaaede Forbedringer, ligesom der 
protesteres mod de af Venstre krævede yderlge
re edskærin5er paa Tjenestemændenes Løn
og Arbejdsomraader, idet der henvises til, at 
eventuelle Takstnedsættelser o. lign. ikke bør 
bæres af Tjenestemændene alene, men af hele 
Befolkningen. 

Af Regnskaberne, som godkendtes, fremg:ik 
det, at 24 Foreninger med ialt ca. 23,000 Med
lemmer er til luttet C. 0. I. 

Den afgaaede Formand, Ch. Petersen, gen
valgtes med Akklamation, og til Bestyrelses
medlemmer valgtes: Overpakmester P. Jensen, 
Landpostbud Chr. Petersen, Overpakmester C. 
M. Andersen, Overmatros R. Kantsø, Pakmester
Th. Skov, Sekretær Chr. Vejre, Overtoldbetjent
Jonsen, Telegrafmontør 0. Wolfbrandt Hansen,
Plejer J. Han en, Lokomotivfører Rich. Lillie,
Kriminalpolitibetjent Glud, Fyrbøder C. Olsen,
Grænseovergendarm J. Jensen, Kedelpasser J.
Jæger og Overfyrbøder i Marinen V. Olsen.

Endvidere behandledes nogle Lovændringer 
samt nogle andre smaa Forslag, som henvistes 
til Styrelsens nærmere Ovenejelse og Behand
ling. Formanden, Kassereren og Sekretæren 
bevilgedes hYer et Gratiale paa 200 Kr. gæl
dende for den forløbne Virksomhedsperiode. 

E. Kuh11.

BLADFORSENDELSEN 

Til Pensionisterne. 

D'hrr. Pensionister anmodes 0111 ��nf'flt den 
21'. D•·ct-mb"r d. A. at tllRtllle Dansk Loko• 
motiv Tld1>11des Ekspedition, Ny VeRter,ade 7 8, 

Københ1tvn B, den Adresse, hvorunder de fra I. 
Januar 1927 ,nsker Illadet tllsenllt. For saa -vidt 
Adre�sen i k k.- 1ilsendes Ebpeditlonen, ,•Il drtte 
medføre Standsnlug i For endelsen af Bladet fra. 

Nytaar 1027. 
VI 11ør opmærk•om paa, at Undladelse a.r at 

tllstllle Ekspedltlonrn Meddelelse om ovenstaaende 
i rette Tid, vil medføre, at de pangældPnde Pen• 
slonlster sel, vil komme tll at betale Forsendel• 
sen af Bladet for det kommende ,lar • 
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JULEFEST 

D købenbavn ke Lokomotivførerafdelinger af

holder Juletræ og Bal ,Lørdag den 8. Januar 1927 

fra Kl. 6 Em. til Kl. 2 F'm. i Paladsteatrets blaa 

al. 

F'estudvalget. 

SYGEKASSEN 

Omkring <len 120. November foretoges som be

kendt Be ælteisen af den ved Jernbanelæge Thor

vald Jensens Død ledigblevne Plads som Jennbane

lægc, og Re ·ultatet blev, som formentlig ogsaa er 

b kentlt. at Dr. med. Einar Jarløv ansattes. 

Sygekas en plejer i Reglen, naar Jennbanelæ

gcme holder Ferie o. lign . .at tilstille Fagbladene 

Meddelelse herom, og saa vidt os bekendt -plejer 

l<'agbladenc at optage dis e Meddelelser baade af 

lfensyn til Sygekassen som til den Organisations 

Medlemmer, Bladet repræsenterer. Og delle er fuld

stændig i sin. Orden. Imicllcrtid ynes Sygekassen, 

at med ovennævnte !Meddelelser og med Tilsendelse 

af , ygeka sens aarJ.ige Regn kab maa det være nok. 

Det synes vi imidlertid ikke, og vi skal fortælle 

Grunden. 

T »Jernbame-Tidende« for den 1. December saa 

Yi en Notits om Lægevalget og e n  BemærkDling om, 

at der blev tilsendt samtlige Medlemmer i 1 A. III 

Sygedistrikt (afdøde Thorvald Jensens Sygedistrikt) 

Meddelelse om, at de snarest maatte vælge, hvem ,de 

ønskede t,il ygekas. elæge, samt tillige en Meddelel

se om, hvilke læger de kan vælge imellem. At 

,Jcr111bane-Tidende« har d n Meddelelse paa, kan vi 

godt for. taa, fordi Forbundets Forretningsfører sid

der i Repræsentantskabet. Men nu de andre Blade? 

Var det ikke naturligt, at ygekassen sendte de Par 

Blade, der er Tale om, Medde!<'lser, som er ,af In

teresse for Medlemmenne? Vi gaar da ogsaa ud fra, 

at det blot er Paatale, der mangler, og at ,alle Fag

bladene fremtidig faar Meddelelser af Interesse 

endt. 

Der bar ho en stor Del af Sygekassens Interes

senter været en stærk pænding med Hensytlll til 

Udfaldet af Repræsentant kabels Afgørelse af, hvem 

lier blandt de 35 Ansøgere til Jernbanelægestillingm'JJ 

kulde blive den •heldige, og Meddelelsen om Valget 

var, kan vi vel nok sige, en Skuffelse for ikke saa 

faa lnteresenter. 

Om cl n udpegcle læges Kvalifikationer skal vi 

afholde os fra enhver Udtalelse; de er ,selvfølge

lig i Ortlcn. om ·bekend,t var der en yngre Læge, 

der i Aarets første Kvartal vikarierede efter Dr. 

Thorvald Jensens Død, nemlig Dr. Holger Therp. 

der i den korte Tid, hans VikariaL varede, gjorde 

. ig meget afholclL blandt Interessenterne, og for en 

Del af <lisse gav det sig blandt andet Udslag i, al 

rle antog ham som Huslæge eller privat Læge, da 

han fra 1. April ikke maatte vikariere mere, i Hen-

hold til Repræ entantskabets Be temmelse om, at 

Distriktets andre 3 Læger midlertidig skulde passe 

ogsaa afdøde Dr. Jensens Praksis indtil Udgangen 

af Aaret, da Plad en skulde besættes. 

De Interessenter, som havde haft Lejlighed til 

aL stifte Dr. Therps Bekendtskab, fordi de havde 

været i den ituation at have Brug for en .Læge, og 

. om derved havde set, hvilke gode Egenskaber ban 

besad i S\lli Henseeooe, ,satte sig i Bevægelse, efter 

at Meddele! e om, hvilke Læger der søgte Pladsen, 

v,ar bekendt, for om muLig gennem en Henvendelse 

til Repræsentantskabet al faa udvirket, at Dr. Therp 

fik Plad en. Denne Henvendelse fik ca. 350 Under

skrifler og blev tilsendt Repræsentantskabet. Di8se 

350 lnteres enters Henvendelse fandt midlertid ik

ke aacle for Repræsentantsk,abets Øj,ne, man fandt 

en meget bedre læge at byde dem. Hvorfor kunde 

man ikke følge de omtalte Interessanters Henven

delse, de havde dog udtalt Ønskt om at faa Therp, 

og hvorfor aa ikke lade dem faa ham? Skulde en

delig den omhandlede Dr. med. ansættes, kunde det 

vel være sket alligevel, thi saa vidt, vi kan se, koster 

det ikke Sygekassen flere Penge, fordi man an æt

ter en Læge til. De Interessenter, som havde haft 

Lejlighed til at lære Dr. Therp ,at kende og derfor 

ønskede ham som Læge, maaile ikke faa ham 

kønt man skulde tro, at det folkevalgte Repræ

sentant kab i saa Henseende dog maatte tage Hen

syn til sine Vælgeres Ønsker. Og hvorfor maalie 

man kke faa Dr. Therp? Og endelig: hvorfor kwn:ie 

man ikke have ansa,t ham - efter Dr. J·arløv, hvi 

fortrin lige Egenska·ber man altsaa ikke vilde und

være - naar det ikke koster Sygekassen noget 

ekstra, 1J1,aar man derved havde givet for det første 

Interessenterne en Læge mere ait vælge imeUem og 

endelig for det andet havde føjet samlJ.ige Under

skrivere paa Henvendelsen. 

Den belgiske Kapitalmagts Krav til Jernbanernes 

Administration. 

Paa samme Maade som de tyske Statsbaner for 

2 Aar iden overførtes til et selvstændigt Foretag,m

cle •Del tyske Rig bane elskab•, er for nylig de bel

giske tatsbaner overgaaet bil »Det belgiske Rigs

ba,neselskab«, hvis Bestyrelse sammensælles saale

des, al bl. a. og aa Inclu trien er repræsenteret heri. 

De belgiske Arbejdsg,iveres Sammenslutning har nu 

tilstillet Baneselskabets Ledelse en længere Rede

gørelse indeholdende Raad ibaade til ,Bainernes Ud

vikling og •til Bestyrelsens Holdning overfor J'erso

nalet, ,idet krivelsen særlig argumenterer mod 8 

Timers Arbejdsdagen ved J ernbanenne. Endvidere 

henviser denne Arbejdsgiversammenslutning Lil de i 
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andre Lande foretagne fPerscmalreduktioner og kræ
ver, at 22 pCt. af de belgiske Baners Tjenestemænd 
og 32 p'Ct. af deres Arbejdere afskediges. 

HerMth.- forestaar der fuld, A1;bejdsydelse for do 
beJgske· Je,rdbanemænds Organisatoner overfor do 
næV111te,luævede Nedskæringer. I. T. F.

En lille rask Jernbanestrejke i Svejts. 
Det svejtsiske Jernbaneforbund, som omfatter 

alle Kategbt'ier, havde forlangt ny ·Lønoverenskomst 
samt' 01m3blelso af en Pensionskasse for Personalet 
ved de·n- pri�ate Brune ,Regionali Tioinesi«, belig
gende i"-{[en italenske Del af Sve.jts .. Da Banens Le
delse ikke. vilclo imødekomme de sWllede Fordringer, 
gik •BaneJs; Personale i Slrejkf 'og" 4 Dage efter 
dennes Uåbxud op111a�des ved Forligsmandens Mel
lemkomst en Overenskomst, der kunde godkendes af 
Personalet. De nye Lønninger træder i Kraft fra 
J.. Januar 1927, fra hvilkan Dato der Ligeledes op
rettes en Pensionskasse, hvortil allerede for Aarel 
1926 henlægges 10,000 Fran,cs. /. 1'. F. 

Norske Privatbaner kræver Lønnedsættelse. 
De. norske Privatbaners Sammenslutning har 

;tillel Krav om, al Lønmingerne for Personalet ved 
Privatbane;.ne nedsælles med 10 pCt., endskønt dis
se LøDJl!ingor er lav-ere end de tilsvarende ved SLa
l-ens Balner. Endvdere har Holmestrand-Vollingfos
banen ved Oslo opsagt all sil •Personale foa og med 
den 6. J?ecember. Aarsagen er økonomiske Vanske-
ligheåer. I. T. F.

International Solidaritet. 

Ji'ontarsaget ved den langvarige Strejke er del 
engelske Transportarbejdedorbum,cl kommet i Penge
forlegen hed; i den Anledning har I. T. F.'s forskel
lige Organ,isationer nu ydet dOL engelske Forbund ol 
rerut€frit Laan paa ca. en halv MiJlion Kroner. Te;,:
ningen ,Lf delle LcLan fordeler sig saalodes: Trans
portarbejderorganisationer i Sver,ige 5000 Pund 
Sterling, 'Tyskland 5000 Pund S.terling, Holland 
2000, Belgien 2000, Østrig 1000, Danmark 1000, 
Svejts 200. Af Jernbam-eorgaruisationer er tegnet: 
Tjekoslova:kiet '5,500 Pund, Tysklaud 3,675, Østrig 
1000 og Svejts 800 iPund Sterling. 

Yderligere har andre Organisationer - polske 
og skandinaviske - givet Tilsagn om al deltage 
Laanet. I. T. F.

��--=----

Forflyttelse efter Ansøgning fm 1.-1.-27: 

LokomotivfyrbøcLer R. V. S. Jiakobsen, Næstved, 
iflg. Opslag til Horsøn,s (Rangf.). 

Tilladelse til at bytte Tjenestested frci 1.-1.-27: 

Lokomotivfyrbøderne A. P. Jensen, Korsør, og 
H. E. Borges, Tønder. 

·�•muu

0 Amk. Gummtvare 
lodo11rl Vestergade 3 lbkfD. R. 
hdersprejter, Sanitt:ls - t SJgeplejeartitler 

Ill. Prlshste mod � Øre I Primrt. 
1\SlR!T USP!!1TI0N ♦ Telf. R1eo U95 

Jernhanemrnd 10 pC:L. Rabal 

STØT DANSK INDUSTRI 

Nu lugter" Tiklo" godt t 
Den stærke Duft er nu forsvundet; 
men Renseevnen er uforan<lret. 

1;Tiklo" reoser Hænder og Tøj 
for 01,e, Fedt, Sod, Maling, Tjære 
o. lign. og er -ganske uskadelig.

Worning & Petersen, Vejle. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Veeterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandegade 1. 

FILIAL: Vodroffsvej 22. Telefon Vester 3992. 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. - Direkte fra Producent til 
Forbruger, derfor altid billigst. - Vore Automobiler kører overalt i Buen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

KØB DANSKE VARER 

r.•••ass•••••; 
M Fo1.•lang M 

I "Slotsbryggeriet"s I 
I Husholdningsøl &:Skibsøl I 
W Original pasteuriseret Aftapning W 
W 

Faas paa Hel- og Halv-Flasker 
W............ ., 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 18. Decbr. 

Redaktion: Vestei,brogade 98 A �, Kjøbenhavn B. 
- Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613.

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Frederiksheri Bcgtrykkerl, 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 •, Kobenhavn B. 

Telefon Central 14,613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Falkoneralle 11. 
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