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OPRETTELSE 

AF EN VOLDGIFTSRET M. V. 

fvigte Efteraar nedsavt aJ Ministe
riøt :fur odlfent1i,ge I'ibejder et iUdva1g bil 
at 1bæ:kffiftrl.,ge , ig med :pør-g,srnaaløt .an
gaaende Oprettels alf en Vold,gilf;t ret m. 
v. Udvalget ihar nu afgivet iBeretnmg,
rb.Vlilken vi i alt 1VæseU1t1ig ,gengiver neden
staiaende: 

dvalgøt er nedsat ived I la-ivel e af 12. 
Okto1ber 1925 .fra Milllistei,iet for offentlige 
Al'lbejder til fd lii.n,g dbef, General- ekre
tær F. Hoskiæ1· aalyd,ende: 

•Ved.at meddele, at Mim te1'.iet i A'll!ledm:ing
af et fra Jernbaneorgaruisa,tionerne Fællesud
va,1g f.remsa1: Aindragerude har anset det for øn
skehgt ait nedsætte et Udvalg rti1l DrøÆtelse af 

p011g:smaialet om Oprettelse af en V,o'.Ld·giftsret 
jn,den for Srta,tsioanerne itil Af.gøre1sie af eve'Illtu
elle Tvistighooer anigaaend·e !]i orsiaaelsen aJ de 
af Miruisteriet og taJtsbauerne udstedte Tje.ne
,s,t.et,ids- og Lønniimg bestemmelser eller andre 
IReg-lemenrter, ,som. ifo1ge æstaaiende Forha.n.d
lin,g;sregler er udstedt efter Forh81Illd1in,g med 
Per cmaleLs O1,ga,n,isationer, amt pøng:smaalet 
om en 'Udvidelse af Fo.rbamd1in,gsrieltien ,ti•l og
saa at omfaltte teknd ke ' pør.gsmaa·l, ,skal man 
herved ,anmode Hr . Generalsekretæren om a,t 
vme indtr de � Udvalget og som F,ormand at 
vilie lede de1t-es Forharu:lli,nger. 

Til Me:dlemmer af Udvalget har main end
videre be kikket: 

Afdelin,gschef, Direkitør A. Floor, R. af .Dibg. 
og Dbmd. ,p. ,p., MaskinafdeldTIJgen. 

Afdelingschef H. Flensborg, R. af Dbg. og 
Dhmd., Baneafdelingen. 

AJ<lelin,gisohef J. J. Graae, R. ,af Dbg., Tra
fikafdclingen, 

Korutorchef J. J. Nan en, R. af Dbg. iJ. ,p., 
!Regnskab - og Tariifafdelingen, 

.samt .som udipegede ai J ernhaneor,g.ami aitioner
:nes Fæll sudvaJ.g: 

Snedker L. Hemsen, Centrrulvær•kste,det, ,Kjø
benhavn, 

iA,s.si,sten.t L. C. Larsen, 4. Tr.afukisekrtiion, Fre
derlicia, 

'Lokomotivfører R. Lillie, Ø te:nbro, og 
0ve11por,tør C. 0. Petersen, Enghave, 

hvorhos det er overdraget Trafi.kkontrolør E. D.

F. Terkelsen i Per onala,fde1in�n ,at va.reta:ge
Forretruin,gerne som ekretær for d,va,J,get.

Det tilføjes, at man har meddelt de paagæl
dende, at de fra Dem vil modtage nærmere 
1Meddelelse om T1d og ted for Kommi.ssiions
mødel'IIles Afholdelse, og at der i Diæter for hver 
Mødedag vi-1 blive udbetaJt ·hvert af 'Udva1:gef.6 
,Medlemmer isarot Sekretæren et Beløb af 10 
Kr., everutuelt reguleret eDter Reglerne i Tjene
stemandsloven § 1291 a, tk. 2. « 

U dval,get :konsti·tuer,ede si,g den 25. Ok
tober 1925. Under 30. ovamber 
modtog Udvalgets F'oranand en Skrivel-se 
fra Mi.ni teri t for oilfentlige Arbejder .aa
lydend : 

»I Tilslutning bil Måndsteriets krivelse af
1Q. f. M., J. r. M. . '3208, angaiae:nde ed-
æt-1:el af et Udvalg med .Hr. Generalsekre

tæren sæn For:manid ,til Drøftelse af Spør.g1s
maale,t om Oprettelse af en V o1dig.i:ftsret .iooen 
for tats:ba.nerne rtil Afgørelse af eventuelle 'J.1vi-
tigheder anigaaende For-staaie1sen af de af tM.i

ni teriet og SrtaJ!Jsbruneme udstedte Tj,enætetids
og Lønnii.n,g,sbesrtemmelser eller andre Regle-
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
meruter, , om ifolge beslaaende Forhandlirnig;s
regler ·er 1\.1.distedt efter Forhandl:iTIJg med Per
.oonaløts Or.gain,isa,tioner, ,sannt ·pø1,g,su:naalet om 
en dv,id,el. e af tF,orharndlin,g.srette.n !hil ,ogs,aa aJt 
omf.aitte iektn,iske pø11g&maal skal man herved 
moodele, ait da iMålllisteren er sj'll!det .i Pr-ill.ci•ppøt 
M lmø.deik,omme Jer'll!baITTeorgalllis,aJt.ionemes Øm.
sker om Nedsætte! e af en \ -01dg.iftsrnt og om 
Fo1·handli'lllg,sreittens Udddelse , om ovenanført, 
maa rrnan o!lJS'ke Udvailge,t.s A11bejde begræooet til 
en U1J1Jdersø.ge:Lse aJ, ipaa hv.illkien Maade den 
oo:nlhanid·ledt'l V old-giftisret hen i,gtsmæ &ig.t vil 
kunne sammerusætibes, og hvj]ke Regler der i 
øvri,git bør ,gælde med He1 yn til deIIJS Arbejds
omraade -og Vårik,siomhed 'l11. Y., .samt hvilke Be
stemmelser der :IJør fast ættes med HeI1JSyn til 
Forha'Ildfa,ng ang aende tc1mi, ke pør,g,sma,al.« 

V ed den aaled ved MinilSlteriet 
ovennævB'te !krive1 e foretagne Begræn -
ruing ruf den dvia�get i Henhold til Kom
missoriet oprindelig billede iOpgave er d
,valgets Artbejde iblev,et ind krænket til a;t 
!frem tte F1or lag til den pr.aikti, ke Gen
nemførel e af de i Mini terå.ets id tnævnte 

!kniv.el e o,mhandlede Foran.stailtnringer.
Forinden man nærmere g.ør iRede ,for.

ihvilike Fo1 lag man ,i aa Hen eende �kal 
stille, mener man det ihen igts.mæs-sigt at 
fremlko.mme m d en korllfattet Rodegørelse 
med Hemsy:n til lndlholdct ruf den ,Fiorlhan,d
lingisr t, der etfter de 1rngældende ,Re"ler 
er [ndrømmet Per onalet. 

EJ!iter at Mini tet'iet f01· offentliige Ar
bejder under 29. Juli 1903 havde fastsat 
de før te B ternme1 er om tat baneper
sonalets dgan,g til aJt danne Forenin "er 
og di• s � Forlhandling,sret, blev dtis�e Be
stemmelser i 1910 deh'li,. cr\Stattet og 11()
pler t ved de under 4. Maj 1910 i ta -
tidende belkendbgjror'te Regler, ·om troruden 
lforn vrnte Mriniste1�:irunn tillige Finansunin.i
steriet 01g Indenr1g.smini1ster:iet tl:rerrntidi,g 
vil.de fø.lge under ·Fo11handlirnger mellem 
iA.<lrrnini trationerne 10g inden lfor fait -
bane-, TelegraJf-. 'I\old- og Po tetaterne 1be
staaende Organ[ ationer aJf Tjenestemænd. 

Hovedprincipperne i d� ud'Vlidede .For
ihandHngsr g1 r ruf 1910 er, at der d·e1s er 
paa1a,gt · Admtiniisltr-a:tionen en nærmere 
præciseret Forpliigtelse ,til i vis,se Tillfækle. 
for ibætemte Foransta,ltnfoger sættes j 

Kraft, ,a;t afgive de dertil siigitende U dkrust 
til Per.sonale..,O11gan.is-a1Jionerne til iDrØ!ftel
s-e, aalede a:t der even:tuelt senere !kan 
finde FoPhandliillg ' ted derom mellem de 
interesserede Parter, del er indrømmet 
Organisationerne R t tul ,a;t Ih nvernde Slig 
,IJi,l � dministr.ationen og lkr ve ]lorlhand
liin,g om thver.t fagU,git. Hclrn-tekni k 

pørg maal vedr,ørende Ih nJholdslVi � ihele 
IDta:ten en r Grupper inden !for denn , amt 
En1lrnltnnand dog ikke O'Il1 Enikeltmand-s 
U dn vne1se eller kedii1gel e. 

V d Tjene temand loiv-en ,a,f 12. ep
tamlber 1919 -1ov.fæ tedes dernæst rfoved
punkterne <i de !hidtil gældende ]lor!hand
Ung, regler, jlfr. n rmere ll1 rom Loverus 
§§ 21-26, men Ji,rr �om Fo1fuandlirng reg
lerne ad' 1903 og 1910 1fremdele'S er gælden
de, medførte Reglerne delvd., ·e Legali e-
11ing i:l&:e Forandriing•er i d b taaende
Foril1old med Hen yn til Eor!handlingerne;

m tadi1rr J1ar •været ført i Overenstern
mel e med de i Rerr-lerne aJ' 1903 rog 1910 
fast,laaede Pnincirprper og ,givne For kril
ter. 

Det er hereJfter ilklke n01gen B tingel e 
med Hen1")'11 til de Forlhandlri.J1"er der i 
Henhold t,il d t foran anførte , drnl føre" 
mellerrn Adminis<tra-ti,onen og Per onale
Organii ationerne, at der ka.l 1opnaais 
Enirnhed m llem Prarterne. Det er kun 
fa t laaet, ,at Personalets Organisationer i 
alle fa,gl�g pø1,g maal - herunder dog 
ik;ke i ipørg,smaial vedr0rende Enkelt
mand,� Udnævnelise eller Åf"kedii,gel e ,eller 
i, 1pørg·"maal ad' tølmi k Karakter - kal 
ihaY Lej11glhed til at "øre dere I yruspun!k
ter ,<Tæ,ldende inden Afgørel en itræiffes. 
men · elve denne Alf,gørel e tr fif a:f d
minri.'strationen uden Hen yn bil om Eni•g
hed med den p•aagæklend-e Organis:ation -er 
opnaaet eller ikike, o,g det er ligeledes id
uniirns·trati1onen alene, der - ev.entuelt ,gen
nem Udg.ivelse aJf R glemeTIJter, iRegiu,la
:ti,ver, ·Ordrer eller liignende - lfasltsætter, 
hvorledes den efter ,F!Qlfuandlingen truifne 
Afgørelse �1kal ,føres ud li. Lil\ et, -1�.g,e m 
Admirui-sltr.ationen . naturli.g1vis i Kon-
eikveoo lherad' enere ik:,an ændre den trulf-
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

ne _ ,fgøl'el e eller dennes reglemenitsmæs

s,ige cLliomnruing, even:tuelt doig 'først cJ !tcr 
a;t ny Forlhandling ,har ifund t ted. 

En !hel ,ai1dcn 'ag er, at Er·Jaringerne 
fra de g{lnnem arene iførte Forthandlin
ger til /�ulde 1har \'lllSit, ,at ·Fo1ihandli�sr t
,ten ,i sin nuværende Skikkelse do-g har 
været •et b tydeligt Gode for Personalet. 
idet det fa,kth,:k er .fo1--1holdsiviJs ifaa For
Uiandl,inger, der er .ad\sluttet, uden at Enig
hed ,melJ(lm Admini tration o,g Personale-
01ganiisabionernoo Repræsentantel' er op

naaet. 
De 1be taaen<le For1handling regler ,gi

ver altJSaa s•om n,a:,rn,t ikke Per oonalets OT
garuisa!Lioner nog·cn Meclibei:>temmcl,s ret 
ved Aig,orel en af de d·pør,gsunaal, om 1hvi..l
kc der er fort .F'o1�han<ll,irug, o-g !heller i1klke 
vetl hæ1iL �æJttel en a:f de Fmanisitaltninger 
eller I diforumuingcn ad' d{l Regl.er, der er 
.AJllg,ørel ·en,s H csultat. § 4 i ,Forih.and.linig,s
r-eglerne af 4:. Ma,j 1910, jd:r. Tjeneste
mandisl•ovens § 25, hjemler dog Organ.isa-
1ri!onerne Het til rut 'forlang{) en Sag, om 
ih vil!kcn der ·er før.t Forihandling, uden at 
Overenstemme1se er opn:aaet, forelagt ,Mi-
11 i-teren, og ,i 1':i!Jælde hv,or dett{l ker, !bli
ver Ministerens Bestemmelse den afgøren
de. l § 5 li nævnte Forhandlingsregler er 
det iastslaiaet at en Etatso-rganisations 
Fqrwening om, at en lnstruks eller et Re
g.ulaJbi.,v jfk;kc burde være 'Ud tedt uden Tor
handling m d Organi,srutionen, ell{lr om, at 
Fm,handl.ingerne Mdrn er fort eller rufslut
tet paa rette Maade i ,Henlhold Ul Forlhand
lå.nigsreglerne, ik,k{l ibefoier Etatsipensonalet 
for B tænmeJ. {ln,s Efoorlevelse. lig ,om 
iHenivendel er om Ændrinig i itrrwfne ·fgø
relser ej iheller i nogen Henseende !foran
drer Peronal ts Pld..gt til indtil viidere at 
,eifterle,ve en given Bestemmelse. jifr. do,g 
nærill1ere § 5. 

Som det ifremgaar ruf det 1foran udvik
lede, er For1handli.ngisretten aavel eTter 
Forlhandl,ing�reglerne oo,m efter Tjeneste
mandslovens Bæteanmelser ,begrænset 'til 
.ilklke-tekni ke ,Spørg�maal, 'hvad der imid
lerbid :ilkke har fo1hindr,et. at Ac1mirnistra
fronen adskoillige Galllge å. de forløbne Aar 

er indgiaaet paa en Fo1fuandling, i hvilken 
der ogisaa ibelbandledes t8pør1gsrnaal af 
teknisik Karrukter, navnl,ig saadanne, �,om 

,maa;tte sig at have en vEeSentli,g Inter
e , e ifor Pei 1onalet, ,f. Ek,-,. i Kr.aift aif der 
Betydning for , iik:kerihedstjenooten eller 
lignende. men Organ,1, ationerne ih.ar ret 
naturhg.t begræ1 �et deres Henvendelser 
angaaendc ·aad,anne t>pørg maal under 
fornødent Hen yn til, at A<lirnini,strationen 
,o,verens1emmendc med Forlhandlirngsreg
lerne altid vilde kunne a1Jivise -Fo1i'hand
l1ing p00, dette Omraade. 
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l de tft nf ,l,gende to Msnit gaar man
deretfter •ornr t.il at behandle de Udvalg t 
"
1t,illede Op,g.avel'. idet man fø;t\S't udtaler tg 

om Voldgiitftsret.ten� Omraade Sa,mmcn
sætnirug og Vi11k1�ou11!hed o,g derefter om. 
!hvilke Bootemmelser der 1bør fastsrotte
med Heooyn til li or1handling anigaaend
ite1Jm · ke pø:rg,s,maal.

A. Voldgiftsretten. 

1. Voldgiftsrettens Omraade. 

Omra;adet ifor den Voldgiftsret, Miirnisrte
:ren for or.frfentli,ge Ar!bejder i'følge krivel
, e til Udvalg{)U3 1F·ormand a,f 30. ovem1ber 
1925 ·i Princippet -er ,sindet at 'Ville ned
sætte, er ifastslaaet saavel i denne ' kri
ve1se som li Kommi oriet a,f 12. Okto,be:r 
1925. Det drejer sig lhereifter ,om en Vold
giftsret inden for Statsbanerne til Af gø

relse af eventuelle Tvistigheder angaaen

de Fo1·staaelsen af de af Mini,steriet og 

Statsbanerne udstedte Tjenestetids- og 

Lønningsbestemmelser eller andre Regie

mente1·, som ifølge bestaaende Forhand

lingsregler e1· udstedt efter Forhandling 

med Personalets Organisationer. 

VoldgiFtsretten :kal albsaa kun .ai:figøre 
'Dvis.tig\heder anJgaaende Forstaaelsen a,f 
de O'Veniomlhandlede ,B-e terrnmel er ·og Reg
lmnenter. dn1.iniistra;tionens Enebe.stem
melse ret med Hensyn til den ,Saig, ihvioroim 
·Foiiliandling !har været fort, bestaar sa,a
led ulorandrnt, .idet det �kke er ,selve M
gøre1sen i Sagen, der vii,l kunne >indankes
mor den ,paatænkte Voldgrftsret, m{ln den
nes Omraade ude1ukikende er 1begrænset til
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'DANSK }QKOMOTIV li DEN DE 

i Tvivl.stil-fælde at a:figøre IF'orstaaehsen 
(,For,to,l'kning,en) af de rpaaGrundlag af Af
gøre! en af.ter Forthandlingen evenbuelt 
udi tedte Tjen teitic1 - o,g Lønningslbestem
Jll i.ser eller andr Reglffillenter. Det er 
il�e en nodvenrug Fiorudsætning tfor Ind
tbl'lirugel en af en Sag for Voldgiftsretten, 
a,t der ved den 1:f.ørte Forfhandlirug er oip
naiaet Overens�temrnelse mellem Pa1�terne 

Iler • luttet nogen Overenskiomst angaa,en
de A,fg,ørels n; paa den anden :ide kan 
ikke overen temmel er 01111 ethvert !Som 
ihe1st Reglement indbrirnges fur Voldgiilfts
retten, men kun om Reglementer, otm ilmril
ke der har været iførit Forihand1ing med 
Personalet Organisationer, til lhvil1ken 
Forthand1ing A<lrruini trationen -e>lliier de 
,gældende Fo1mar,dlingsregler !har haft 
Pliigt. 

Til at an tage, ait der ved U c1try'klket 
Personalets Organisationer ikam er tærukt 
paa de ammenslutnirnger af Tjeneste
mænd, :hvem deri udvidede F·or!handlings
ret i M difør a:f Fo:rihandlingsregler:ne af 
1910 er ,g:ivet, ha,ves efter Udvalgøts For
mening irngen Grund, men delt ,vtl.l være
.nuldt tiLstræS.drnl1igt, at det p,aagældende 
Reglement er ud tedt e�ter Forlhandling 
med en Organisation, der efter de ældre 
For1handlirug I'egler aJ' 29. Jl\.lli 1903 er ibe
rettig-et til Fo11handliin,g med Banernes Ad
m:inri.str.abion. 

Under Hensyn til K'Ommiæoriets Ord
lyd, 1hvorøfter der om Eksemrpler paa Reg
lementer udtrylk1kelig er nævnt Tjeneste
tids- og Lønningsbestemmelser, lkan det 
ikJke være .af.gørende for, o.m en Strid kan 
•indibrirug .� for Voldgiif.t.sretten, -at den er
rej t om en Be temmel.se, som er en Del
ad: en dfærdigelse, der selv betegner sig

m Reglement. men det maa være til
S'træl keligt - men paa den anden Side 
oigsaa paakræveit -, at det drejer sig OIID 

en kriif.tlig Iler .tryikt Ordre til Peæonalet 
aJf et vist Omfang og en vis ,Betydning 
vedrørende Peæonalet.s Løn- eller Ar
bejdsvilkaar eller de ansaifltes ipersonH,ge, 
retlwge billing å. Etaten. Det maa dernæst 
være en Forudisætnin,g, at det ip·aia.gælden-

de Reg,leanent eller den paaigældende Be-
1temmelse skal være ud tedt aJ Ministe

riet tfor oJlfentlige A:r1bejder eller ta,nsiba
nerne, idet man ti,ods Kommissoriets Ud
tryk Ministedet og tat banerne ,gaia.r ud 
fra, at Hensigiten har været at anføre de 
oo Myndigiheder som Alternatiiver. Der 
er derlho;s inden tfor Udvalget En�"1hed om 
at 1opifo;tte dtrytklkeit Statsbane1·ne saalc
d , at -0,gsaa en a,f en lavere Myndi:gihed 
end Ueneraldir ktoratet udeted:t Bestem
melse af en .saadan KiaraJkter, æt den, ,hvis 
den var udstedt ruf G ener-aldireikitoratet, vå.1-
de ifalde ind under Voldg,.ilftsretten Om
raade, under v:i· e OllllStændiigiheder maa 
kunne lindankes. iForudsætningen for Ind
an1kn.in:gen tfor Vold,giif.tsretten maa do,g !her 
være den, at Generaldirektoratet, for 1hvem 

,a;gen selv:følgeliig ifør,st ma,a ipaaanikes, 
ilk:ke foranledi,ger :Reglementet ændret paa 
en aadan Maade, at Två.1vlen 0tm .For.staia
elsen falder ibort, men derimod iheniho,lder 
. ig til den underordnede Myndtl.,g1heds Af
fattelse o,g Fo1�tolkn:iDJg. 

Repræsentanterne tfor Peroonalets ,Or
,ganioobioner i Udvalget ønsker Omr.aadet 
for Voldgiiftsrevtens Anbejde udvideit til og
,saa at omfatte Uen.iglhed, de1s otm egent
lige Overenskomster, selv om de d!kke er 
reS'\.lJlte:rede i Reglemeruter o. 1., naar blot 
de lforeLigger if. filks. til en ProitoJrol, d�l 
om Reglementer m. v., om hvilke der :i:kike 
.bidliigere ihar været :ført ·Forlhandlirug, fordi 
de er udstedt inden Forthandlingsreglernes 
Indlførel e :i 1910, men som i øvrigt er a,f 
den Kal'l8Jkter, at  der forrud :for Ændlin
,ger ti dem e�r de nugældende Regler 
Sil-Oulde Iføres tForthantdling. ; om Bksempel 
paa et aadanit Reglement er nævnlt »Al
mindelig fost:ru:k tfor .samtlige Tjene te
mænd ved de dan.ske tatEfuaner«. For
manden org de øvrige Medlemmer ,ruf d
vaLget mener, at det maa -ligge uden for 
Udivalgets Kompetence at tage Stiillirng •her
til, .efter at Miniiisteren thar trumfet A1gø
relse i aa Henseende. 
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Det kan tfornnenthlg ,iikike være Heooig
,ten med VoldgilftsreiJtens Oprettelse, at de 

ruger om Forstaaelsen ruf Reglementer m. 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 

v., om illviillke der har herisket Uoverens
stemrneLse mel.lam Adminå.strationen og 
PeDsonaleæ Organisabi1oner, o,g solID tidli
g,ere !har fundet deres Afgørelse overens
stammende med de lhidtil gældende Regler, 
llJU skulde kunne ,opta,ges piaa ny og fore
læ�ges Voldgiftsretten tiJ fgørelse. En 
Undtagelse :ma:a dog gælde, naar det er en 
anden Organisation end den, over hvem 
den tidligere Afgørelse er truiifen, der rej
ser agen, .og da ilmn under �orudsætning 
af, iat den føratnævnte Organisation ikke 
ma:a antages at lhwve været ikendt med den 
tidligere i Sagen ifaldne Alf,gøre1se. 

2, Voldgiftsrettens Sammensætning. 

Ved SpørgSililaalet om !hvorledes en 
Voldgiilit.s.ret, der s,kal virlke paa den ,af .Mii-
1liist,eren 'tænkte M.a:ade, mest ibensii�tSlffiæs-
igt bør .sammensættes, er Udvalgets Over

veje1ser naturligt d første Række gaaet ,ud 
paa, hvorvid,t man skulde sitille Forslag 
om, ,at Retten udelukikende blev saimmen
sat ,ruf Pers•oner uden for de interesserede 
Par.ters egen Kreds, eller -C>IID man skulde 
foreslaa, at der 1blandt Rettens Medlemmer
tillige fandtes Repræ.senitanter f.or Parter
ne, ev,entuelt at den ud,el-uttende sammen
sattes aif dis.se. For en Sammensætning i 
den først angivne Retnin,g kan !fremføres, 
at Voldgiftsretten derved -vdlde !blive ,sam
mensat af Perooner, der maatte ,antages 
ikke at være direkte interesserede i de 

pørgsmaal, der blev forelagt Rebten til 
Bedømmelse, hvorved dennes Afgørelser 
paa F•orhaand maaite antages at hLive saa 
upartiske som tænkel1gt, idet !inden :for 
Retten ingen Indflydelis•e :hivetken .fra Stats
banernes Administration eller Pers·onale 
var mulig, og at derfor en paa denne Maa
de sammeoo-at Rets Afgørelser vilde vil'lk,e 
med den størst mulige Autonitet saavel 
over for Statsbanerne sel'V som l()Ver ror 
Offentligheden. Vægtige Argumenter lkan 
imidlertid anføres for at ,lade de to Par
ter, ,hvis Mellemværende •Skal paakende.s 
af V·ol,d,gi,ftsretten, være repræsenterede i 
denne. F,ørst det rent praktiske Hensyn, 
at det i mange Tnfælde vil være langt den 
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letteste Maiade at ibilbringe Retten Kend
skab til En'kelitlhederne ri en foreliigg,ende 
Sag gennøm dens egne Medlemmer ifremfor 
den mere formelle 10g omstændelige -
men ellers nødvendige - Fremg-angsmaa
de at 1ade Pal'terne procedere ag,en ifor 
Voldgiftsretten. Dernæst maa man erin
dre, at det i nærværende Tiilifælde drejer 
sig om en Ret, lbvis Opgave som itidlilg,ere 
omfa lt •er stærlkt 1begrænset, nemlåig alene 
t.l at ,afgøre ,Stnidigiheder angaaende For
staaelsen aif de efter Fo:rlhandlinger mel
lem Statsbanernes Administrati1on og Per
sonale udstedte Reglementer m. v. Alt over
lade helt udeniforstaaende Personer at for
to,}ke saadanne Reglementer, d. v. •s, 1ror
uden den rent sproglige Afgørelse ,at skul
le udfinde, hvad der har været Tanken
med en eller anden omtvi tet ,Bestemme1se,
der er fremkommen efter en ·,Forhandling
mellem 'StatSibaneaid:minå.strwtionen og Per
sonalet og utvå.vloomt i 1hvert Fald i man
ge Tilfælde som Udtryk fur, !hviad disse
to Parter har ment under ForhandHnger
ne, synes ret kunstigt. Dertil !kommer, at
da det for at træffe den rette Afgørelse i
Spørgsmaal som døm, hVl{)rom der !her er
T,ale, vil være nødvendigit ait være !fortro
lig med Stats,bianernes Lønnfoigs,bestem
melser, Tjenestetidsreg.ler o,g Reglementer
m. v. samt ·endvidere ·at have Kend,sikrub til
de man° ,e Stat ibanc&orlhold, ihvtis specielle
Karaicier maaske netop ligger til Grund
for de paagældende Regler, synes det at
være en noget ibetænkel,ig Sag at sammen
s,ætte den paatænlkte Voldigiftsret alene af
Personer, ho,s !hvem man iiklke :kan !forud
sætte Viden ·OIID dis.se sær.hlge Forlhold.
Statstjenestemændenes Lønnin�regler er
desuden et saadant særligt Ornra:ade, at
man, hvis en Voldgiftsret ,som den, ih'V'or
om der her er Tale, kal ikunne tænkes aJt
virke uden alt ifor store Brydnanger og
K1ompetencekonifHikter til ihøjre og venstre
s,--.m Følge aif de cmang,e fuDskeUige Fakto-
1Tr. der spiller ind (Fo:r!holdet mellem de
hrsijrnllige Administrationer, For!holdet til
Rigsdagen, til Fiinanaministeriet og til
Lønning,sraadet), silkkert maa ikræve, at
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den ammen ættes af Per oner, der jk;ke 
taar uden Kend kab til de ret indviklede 

og tti,l mange ider virikende Bestemmelser, 

uppleanter skal Udval0et iforeslaa, at d t 
sker pa,a følgende Maade: 

om hvilke de i givet Tilfælde !kal udtale F01manden og hans Suppleant vælge 
s.iig med 1biindende Viirlm.ing. a,f de 4 faste Medlemmer, for aa vidt disse 

Betragtruinger om de si.ds,t arufør:te !har alle kan enes om en bestemt Pe1 on; i 
fo1�t dvalget til. at man d'ra alle Sider in- modsat 1Fald foretag V.alget aJ den faste 
den for dette r enig ·om, at man iklke !bør VoldgiLtsrets Præsid,ium fod n Pr •diliet. 
ndelnld{ trut banernes Admirui tration og egne Medlemmer eller inden for Krccl en 
Personale fra at faa æde i den ipaatænk- aJ Dommere i 0 tre LandsreiJ;. 
te Voldgiftsret. men aJt man paia den anden De 4 faste Medlemmer med deres Svp-

idc dog maa tillægge det Værdå., •at Ret- pleanter vælges saaledes: 
ten ·blandt ine Medlennmer tmige ,tæller 1 Medlem med 1 uppleant af Generaldi
F,oll{ uden for Parternes egen Kreds, spe- rektøren for tatshanerne linden for· tats
cielt aadanne, der maa formodes a:t være 1banernes Adminlistratit0n 
kendte med Arbejde1io:rfu.old O•g Overens- 1 Medlem med 1 uppleanrt af Jernbane
kom.ster i det frie Marked. Man mener end- Organi!Sationerne,s ællesudvalg lind n .for 
videre vanskeligt at kunne ,bortse fra, at de Org,anisationer. ,Fæl.leis1Udvalget røprro
det ved enke1te Tv,ivls,spørgsmaal, !hvor senterer, 
�ærlig agkun.cl kaJb maa anses fornøden 1 Medlem med 1 UP'Pleanrt ruf Da-nsk 
t.il agens fuldstændi,O'e Udredning inden A:ribejd giv.erforenfog 00' 
for Retten, kan 'Være ihenmg1tsmæssi1gt ,at 1 Medlffill. med 1 :uppleant af De a,m-
t.iUøre denne en Vjden, som R tten .so,m vhkende Faigiforbund i Danmark. 
FølO'e af den nødvendjge Begrænsning i For saa vidt Retten i Henhold 1til det 
Antallet af fa te Medlemmer i'klke raader furan ud\niklede øn 'ke -suppleret med end-
iver. .,.....": •' nu 2 Dommere, vælge den ,ene af dd .se 

Mod Bemæ1�lming. at man ved Vold- ·a,f Generaldir ktøren æor · tatsbancrne i el
gift r tten ammen ætning naJturligvå.s ler uden for tats�)anernes Adminisitra
maa dra0•e Om or,g rfor en Hg lig Repræ- tion 10g den anden alf Jernibane-Organiisa-
entation tfor de for keU1ge Opfattelser, de tit0nernes Fæll udvalg i eller uden for de 

to Parter i1følge deres Stilling og Interes- Organisationer. Fællesudvalget repræsen
ser maa anitruge.s ,alt have, amt a;t man !for- terer. 
udsætter. at Formanden ibør fyldestgøre aavel de faste som de ikke-faste Med
Betinge1' erne for at !kunne 'Være Dommer lemmer amt i&uppleanterne maa have 
i en kollegial Ret, skal U d1valget lherefil;er dan ik Indfødsret, være ,fuldmyndige, ikke 
iforeslaa, a;t Voldgu:ftsrøuten kommer til at være dømt for en li den ·offentlige Mening 
lbestaa af en Formand og 4 faste Medlem- vanærende Handling 10,g 1kilre ,være ude af 
mer, :srumt at Retten der.hos. saafremt der Raadighed over deres Bo. 
før Behandlingen ,ruf en Sag, der er hen- U dval,get vil anse det !for lbensi0tsmæs
vi t til Retten a;f en af Parterne lfrffillsæt-· igt, at Valg af Formanden for Vo,ldgHts
te Øn ke derom. furstæ:rtkes med 2 Per- røtten -saJIIJ.t aif de tfa te Medlemmer ruf den-
oner (,iJ(lke faste Medlemmer). ne ker paa begræruset Tid og isikal der-

Det vil være nødvendigt. at der 1beski!k- for fureslaa, at de ,paagældende Personer 
kes en Suppleant .sa-a'Vel !for Fornnanden vælges for øt T:idsrum af 2 Aar ad Gan
OIIll .for eruhver af de faste Medlemmer :for igen, dog saaledes. 1/-l,t Gen'Valg dk:ke kal 

det Tilifælde, at den eller de veclkiommende være udelukiket. 
er d:orhindret i at gi'Ve Møde. For • aa vidt der inden for de 2 Aar 

Med Hensyn til Valget af Formanden sker MO'anO' alf Formanden eller blandt de. 
0 ° <le fa te Mec:Llænrrner af Retten med deres faste Medlemmer aif Retten en'ten ved Døds-
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fald eller som Følge ,aif, at den paaigælden
de ddcl.rn længere o,pfylder Bøtinge}sernc ,for 
at være Formand dior, lhenlholdsvis Me,d,lerrn 
aif Retten, eller endelig derved, at rhan 
frænsætter Ønske ,0111 at fratræde, og Ret
,ten i dette Tilfælde giver Trnadelse ,hertil. 
vil Udvalget anse det ,for rnttest, at V,alg 
aJ nyt Medlem (Fo1�mand) !foretage . Det 
saaledes stoofunclne Valg :har da 'kun Gyl
diglhed 1ndtil den ordinære Valgperfod 
Udløb. 

Ttilsvarende Regler gælder ved Afgang 
iblandt iS-uprpleanrterne. 

Det 1f,orrudsættes. ,at eventuel Indtræden 
aJ nye Medlemmer inden .for en Valgpe
ri1ode iklke kal foranlec1ige nyt 1F-ormands
valg. 

Det vil i ovrigt anses for nruturlig,t, .at 
Voldg.iiftsretten selv ud,anbejder sin F,orret
nin-g orden lig.es•o,m den -selv bør antage 
den fornødne Medihjælp, do,g at dens Seikr-e. 
tær - paa bil varende Maade S·O'lTl ,bestemt 
for den fa.ste Vold,,;mftsret - ibør udnævnes 
og afoikediJg0s ruf Ministeren ftor offentlige 
ADbejder efter Indstilling lfra Retten. Db 
lil Lønning ,ruf Sekretæren og anden Mei1-
�1jæl1p ,fornødne Beløb samt - i Ligihed
med Telefonopmandsnævnet - de even
tuelle Honorarer til Formanden og de fa• 
site Medlemmer bør under Heru,yn til Øn
,skeliigiheden af, æt Voldgi.iifforetten stille.s 
•saa uadlhængigt 'om mruH:gt i F,orholdet til
iStatsbancrnes Administl'lrutfon, mest ihen
si,gtsmæs igt belastes en særHg Koillto, der
oprtag-es rpa.a Finanisloverus § 16. Til Ind
tægt paa denne Konto vå.l, som det :frero
gaar af det følgende, eventuelt komme for
skell!i.ge Beløb. -der ,skial udredes af Par
terne, saaledes at de1t altsaa er muligt, at
den paagældende K1onto vil kunne h·viile i
sig .selv. Man vil gaa ud fra, a,t StatSJba
nerne vi.I kunne aif,�ive Lolkale til Vold
,g.iJftsr,øttens Møder.

(Fortsættes.) 

SMØREPROBLEMET VED 
JERNBANEVOGNE 

Ved E. Rosenorn. 

(Sluttet). 

Olieslyngeren 1 hestaar, som vist paa Fig. 
11, af en flad me,dejernsstav, . om i ,hver En
de ,er bøje,t to Gan,ge j , pids Vinkel o-g paa 
Mid,ten er fastgjort ti_._1 Enden af Solen ved 
to ,med fælles plit si:Ji:red·e Skruer. Naar , 0-
Jen ,drejer rundt, passerer Enden af Olies,lyn
geren Olien, hvoraf noget bliver hængende og 
ta,ges med op i øverste StiMi1w, hv•or den, i 
Tilfælde af at To,ghastigheden er tmder 20 kim, 
drypper af ved Vinkelspidsen 2, der for og
,:;aa at skaffe Afløh ifor den indv-endi-g i Vinik
le.n værende 01 ie er .gennemboret med et min
dre HuL 

Oliedra81berne falder ,ovenpaa det f�·it frem
ra,gende ,Forpar,ti af Lagerpanden, hvor Olien 
opfanges af R-illerne 3, der ender i -Boringer, 
som fører Olien .ind til Smøre.noterne G, hvor
fra den afgives til Sølen. Sitiger Ha., ti,gihede:n 
,ove,r 20 km, vil Olies•lyn,geren slyng,e ,den ved
hænge.n.de 01ie ud paa Aksel:kassens Væg og 
•Lo.ft, ·hvor en Del vil træffe de vifteformet an
•ordnede Riller 4, der vi,l føre Olien ned til H.i·l
lerne 3 rpaa Lagerp.andens 0-verside og derfr.a
som før ,til lSølen, der nru ifaar rige·Jigere Olie
,tiHørsel, j.o ,s,tørre Ha,s,ti,gheden bliYer:. For at
'lLU:dgaa, 81t Slyngeren ødelæg.ger O,lien ved Pisk
n:ing under ,stor Hastighed, er den Del af den.
som passerer Olien, sikærpet til ·beg,ge •Sider . 

Den af Ty.&kerne ·indførte Forbedring .af La
.g,erpan,den ,bestaar, •SOITTl vist paa, Fi,g. 12, i,
at Smøre.noterne 6 (Fig. U) er udela,d,t, og i
Stedet er de fire Boringer, hvori HiHerne 3
ender, forsynet med et forneden kraa t a.fskaa
ret Kob,berrør, hvorfra Olien dn�pper ned og
altid vil træffe Sølen, selv med en Diameter
forsk01 paa 10 mm, ,som vi t.

Den Sølen ti-liførte C',Jie vål paa Grund af det
fra Vo,gnens Vægt hidrørende o,g -ved Sølens
Top virkende 'høje Olietryk søge at 'lmdvi.ge ved
begge 1Sølens Ender. Da Olien ved Forendan
ik:Ji:e 1kan komme længere end til denne, vil den 
efterhaanden sl y.nges af og ,ha vn-e ige-n i 01.ie
behoJderen, meden Olien ved Bagenden våil sø
,ge fangs A:k1slen hen mod Hjulet. Her møder
den im.idlertid Oliestavringen 5 (Fig. 1-1), -og
idet den for.sø.ger at 1kry.be udenom denne, s,lyn
g-es den .af og træffer enten Akselkassens Loft
eller Bund ,e,l ,ler de paa Væggene anbragte
(punkteret viste) RiHer 7, alle s-kraanende ind
ad mod Kaissen, -og Olien vil s-aaled-es, hvor den
saa træffer, flyde tilbage til 0-liebe.holderen.

Da Oili-ebeholdere.n endvidere er forsynet
ba,gthl med en i-nda,d skraan-ende Ov.erdækn.irug
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Fig. 11. 
l sorhermos A,kseltka.sson vist i Snit.

og delt i Kamre ved SkiHe11ummene 8, der kun 
er aa:bne forneden, vil ·Olien ikke ved de under 
Kør,selen ,optrædende .stænke Stød og Slin,g11in
ger k,u'Ilile skv,ulpe over og sipildes ud af K,as,s-en. 

Støvpaik!IhlJJ!gen 9 (Fig. 11), der som vi,: rt paa 
F.iig. 16 er ,sammensat -af to l hi-nanden gri
bende Halvparter ,bestaaende al Læder og Kob
ber med e,t ipaa Akslen ,glidellide fod,læg ruf F:i:H, 
anbringes paa J>'1ads gennem et Dæksel for
oven og fornedeill p-aa Støvkammerei og ·har 
aJrtsaa her kun til Op.gave ait hol,de Stø,v og 
Smuds ude, da den, .som <let fremgaar, a-ldrig 
naas af Olie, thi S'kirlde e,t, srerligt ondaptet !Stød 
en Gang drive Oli.en ,opad Skraaip,lanei ·bagti,l, 

Fig. W. 
.l<'orbedrel .La.gerpande til Isobhermos Akselkas�e. 
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vil den, i-n;doo den naar Stø·vpakningen, mødes 
al en forneden i Støvkammeret anbragt Blik
plaæe, der ved ,halvkre,dsformi,g Udskæring om-
lutter Akslens nederste Halvdel. 

Der er altsaa ·gjor,t alt for at beho1'de OJien 
i Akselkassen og for at forhindre den i at tbl:ive 
forurenet, .og ,hvor .godt dette er lyikiked,es, d:wm
,gaar ,af de ved flere Baner ,i Udlande-t k,onsta-
1ternde Resultater. 

Det •vi1Lde im1dlertid føre for ,langt at frem
komme med .a:lle disse Resultater her, og jeg 
skal derfor indshæ:nke mig til et Udpluk af 
en ErkJærmg fra Ghemin de Fer Algeriens de

l'Etat afgivet den 15. Oktober :t 919. 
•1) Strækningen Algier�Con&'tarntine: En

med to Trucker forsynet Tender (Fig. 14) var 
paa højre Side forsynet med Isothermo,s Aksel
kasser paa venstre med a,lmiudehge Aks�lkas
ser. Efter et T�dsrum. af 6 Maaneder, ,h'\"or 

♦ 

t 

Fig. 13 . 
Sløvpakning �il lsolhermos Akselkasse. 
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Fig. 11. 
F'ir •ak lel Tender med I. olh rmos Aksolkas e. 

Tenderen •havde titba,gela,gt 44750 km, var Rc-
ulta-tet, at hvor Isothermo. gennem n.itlig har

de .blrugt 4,225 kg Olie, meden. it ver af de al
mindelige Ak elk.as r haYde in·ug,t 31,550 kg, 
og Olien .i faothermos A,k, elka rne var ikke 
rti.l mudset, men k'I.J,nde anvendef' igen, hvil:ket 
sæd.vanlig ikke er T,Hfældet ved almindelige 
A,kse�kas er. 

2) ,trækning Ira Oram til olon110-Beohar:
a) To Sipisevogne 'l.ldru tøt med l:othermos Ak-
e�ka er, og efter et Aar havde begge Vognene

tilbag,ela,gt 99465 km og hn tbrugit 0, kg Olie,
,b) Paa amme trækning 'løber nu paa 4de
Aar tyve 10 Tons Godsvogne med Isothermos
Ak lkas.ser. D af -0s plomberede A•k lka -
er ihar ,i det forløbne Tidsrum ikke været

paafy,ldt Olie, og der har ikike vist sig nogen
oom ,helst Mangler ved ,demo. . v. Paa Grund
af disse :tilfredsstiUende Re. ultatcr .har vi ind
bygget Isothermos Akselkassen paa 25 Tendere
med 2 Tr,ucker i 1913 og anbr.irn,ger dem f.or
Tiden ipaa 20 treakslede Tendere. V i ihar yder
li.gere til Hensigt at erstatte r·or . æd vanli,ge to
delte Akselkasse paa vor Vognpark Oranis med
I othermos Ak elkia en, da Olieforbruget, der
er meget stort og Varmfo,Jming hyppig. « 

I othermo Ak elkas en er indført i .flere 
Lande, mest i Frankrig, dets Kolonier og Bel
gien, hl. a. er ,den ,ge.nnemgaae-nde Ekapres 
Pari Bry, el helt igen.nem udru tet dermed 
og de uden har den V'llndet stor dbredelse ved 

porvognene. 
]i or.uden ho o (foreløhig amhragt en Pr0-

v0kas paa Bc 10635) prøves dmi for Tiden 
bl. a. ved følgende Baner: Budapester Ldka,l-
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bane, �liscolczer Jern!bane, Rrussi ke taitsbane, 
�forske twtsbaner, Finland ke · taJt ha:ner, 

emarang J-oana Lokalbane, Karlsruher Lokal
bane, K.ine ·i.ak Østba:n , ch�itzi,ske Bun
desbaner, Lettlandske tat baner, Polske Jern
hane, Anaitol- & Baigdadbanen, ydfyn ike Pri
,,8Jbbaner, E&tland ike twtsbane, Litau.irske 

-tal bane, Ga:nz Danubius Sydba,ne, Raah
Ebenfurter og Tyrkri. ike Jernbane.

Man ,har altsaa Verden over ifaaet Indtryk 
af, at her .forelaa en eipokegørende Forbedrdng 
pa,a Mselka seomraadet, og det er om før sagt 
ait .ha.a:be, ait Re ultatet af Prøverne ,hos os v.i-1 
svare aa godt tiol Forventni.n,goo, at ikke a:lene 
nyt Materiel leveres .der-med, me.n al det ogsaa 
maa kunne betaJe ig ait 1\.1.dvek.sle gamJe uøko
nomi, ke Typer med Isothe-rmos Akse1kassen. 

STEDTILLÆG ET 

Efter ikkert F•orlydende .har ta:tens Løn
ni1rug raaid ioositiHet, at der fra 1. ,A,pr.i!I. d. A.
,gældende i 3 Finansaar ker fø'ligende Ænd·r:in
ger i de nugæklende ' tootillæg tser: 

OPRYKNINGER: 

Fra als c (330 Kr.) til Sats b (450 Kr.): 
Fr-ede1'!icia, HeLsåTugør ·c,g V..iborg. 

Fm ats d (240 Kr.) til ats c (330 Kr.): 
Ff er,r uiTug. Holstebro, 'k rudel'lborg og truer. 

NEDRYKNINGER: 

Fra Sats c (330 Kr.) til Sats d (240 Kr.): 
Odell!Se ,og Roskiilde. 

• 
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I d:e oprykkede [By,er o,g Kommlliile·r fi.ndes 
3 569 rtatstjene tem.ænd. 

I ,de nedry\kike,de Byer og T< omm u,1er findes 
.I 462 tat&tje,nesitemænd. 

}Iemcug.ifben andra.ger ca. 217 000 _Kr. aarh-g. 
De1 bamærkes, at i 0Y0r igten er ruclel�d.t 

alle de Byer og KO'lilmuner. !nor ,ingen af vore 
.\f ed.1em.m r er ,, tationerede. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. .Aipr.il .lmn fø.l,g,en<lc Lokomotivførere 
fejre 25 Aarsda,ge,n for deres Ansa- ttelse 1scmr 
J.1ok,omo.ti vm.æncl. 

N. P. Nielsen, Heyse.svej 6, K,orsør, blev an
sat i •København, var i noge.n Tli!d i Korsør, 

lrugelse ,og R,oslkli!Lde ,0:g blev ved 1sin lF,orfrem
me1se til .Fører 1. · ovember 1915 .stationeret i 
Brarud:e, hv.orfra han ,eiter 1 1/2 Aal'S F-0rløh 
kom Lrl ·Kornør, hv•or han s,i,den har været. 
.r ubilaren ,er for rr.1den Af.delingsformand ,og 
har a,1,tid været en ,go•d 0rg,amisa..t,ion,smand, han 
er en Pry,d for si.in Stand og har ved sit g,ocLe 
Humør ,o,g lyse Sind vundet ,&ig man,ge Venner. 
De Jl:011sørske Af.d. ønsker Jrubilaren hjertelig 
til ·Lykke ,p:aa F,estdagen. H. J.

H. P. Hansen, Finse'll,Slg:a,de 3•3, og A. Ben
dfa;en, Øs,ter,g.aide 105, Esbj.er,g. - •H. P. Han
-se.n ,a,nsiatte,s i :Struer, men bl�v allerode en Maa
ned efter forflyttet bil Esilijer,g, kom 1907 til He,l
s.ingør og forfremme-de 1916 ,til Fører .med Sta
tion i Es,bj,erg. Haruse,n -er en ,god Lokomo
tivmand, ,der udfører -sin Pligt til det yderste, 
men sollil -til Gen,gæild ,h-01der •paa 1-0komotiv
mande-ns Ret ,og paa sin emen Ret. J ubi1aren 
er tillige ,en god KoJlega, der •paa J ubiJæu.ms
dagen 'Vlil modtage mange go-de Øi11sker for 
Fremti,den. - Ben,d.ixen, ,der ans,a.ttes i Esbjerg, 
hvor han em,dnu ·er stationeret, er i Bes!idde1se 
af et rtyipistk jysk Lune, ,der ruLdrig for111ægrter ·sig, 
,a,l,tid i Ligevæigt, 1hvad en-ten det drejer sig om
,at •klare ,e,n vanskelig Sti.tua:tion i Tjenesiten, 
h:aa1,dn.a.k.ket forfægtende sin Paastand, eller 
rammende •en Hare i Fl-ugten. Ka.m:meraterne 
vil ipa,a Jubilæumsda,g:en ,sende ham mar1ge Ø111-
ker om 0111 ,god Fremtid. M. M.

0. P. Olsen, Str.a,ndga,de 15, Gj,eds,er, ,be,gyrnd
te paa Vk. ci Kh. o,g. ain.'>attes som Ufb. i Ny
køhing F., forflytte.des til Ged. -er den l. Okto
ber 1904 ,o,g forfoem.rnedes til Før•er ,den 1. April 
1916. -O�sen har sa.aveil som iLokomot-ivman,d 
-som ge.nne,m ,sine maij1Jge betroeid:e Tå·llidshv,erv
Slkaffet 1sig mange Venner, og alle, .s•o:m kom
mer i Berøri·rug med 0., vil vi,de, a,t der bag
d:0111 haar,de Skal rører .sug et v,armtføloell!de og
dyblta,11 ke,UJcLe Sind. Vii ønsker ham alle en

lyklklelig Fre,mtid og bringer ham ,paa Jubi1læ
umsdagen vor hjer.teilig,ste Tak baa-de 1som Men
ne •ke som Lokomobiv- ,og 0rg:anis,aticmsmand. 

P. S

Evald Nielsen, »Karensminde«, Egholmsvej, 
..,k.anderbong, blev ansat i Thi.sted, kOIJil efter 
-nogen Tids Forløb til S.d., ,hvor .han har væ
ret &doo. Nli.e-lsen er ke,n,dt af Kammeraterne
, om e.n ,god Koliega og Organisati011.sman,d og
'har !i. ein Aarrækk,e være:t Afdelingsformand. J1U
hitlaren har ved sit gode Humør og ·Lune sikaf
fot 1sii,g mange Vellil1er blandrt Lokomotivmæn
dene. Til Lykke ,paa F·estdagen med Tak for 
de .svun,dne Aar. J. C.

M. C. Nielsen, Kogevej 36, og C. Koue, Ri111Jg
stedvej 43, Roslkli.1d:e. - Nielsen koom ipaa Vk. 
,i Ar. og aTuSatte,s i Fd., kom -til Hk. som Ran
,gerfører, og kollil til Fre,d:erik,shavn som •Fø
rer 1. Apri.l 1916 og :til R•o. 1. Sep,tember 1925. 
Jub,itlarnn er kendt .som en i alle ,Maa,der ,god 
Kollega og Organisati,onisrrna.nd, so,rn i den 
k-orte Ticl, han har væreit ,i Ro., har ,gjort ,s,i-g
v,ellidt blandt ,sine Medansatte. Afd. se'Thder
h.a,rn de bedste Ønsker ,paa Festdagen, som hol
des i hans Hj,e,m i Fred•eri'ksbavn, Parallelvej
25, 1. - Koue kom ;paa Vk. i Ar. og ,ansattes
i Esbjerg, forflytte.des -som Rangerfører til
Odense i 19111 ,og :kom til Kb. som Fører 1. 

Juni 1916 -og blev 1 ¼ M:a,am.e,d ,se,ner,e f.or:filyit
te,t :til R-o. J uhilaren er ,en ,god, ,pli-g;topfyl,den
•de Kiollega, ,der omfatter Organisationen med
Initere.sse. V.i, ,som i flere Aar har arbejdet
,sammen moo ham, ønsker, at <lette ,arnarbejde
v-Od:blivende maa bætaa, saa v,i altid som nu 
maa rrnø-de hMD glad ·o,g v-eltilfre,ds, naar vi 
sJl:al træffe en Afgørelse •til Gavn for ,den Sta11d, 
v.i tilhører. Afdeling.en :sender •ham paa J,u
biJæum.sda,ge,n vor,e ,be,cL te Ønsker og Talk for de
svundne 25 Aar. C. J. K.
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S. M. Sørensen, Holstebrovej 6, Vriborg, an
,srutte.s � Vibor,g, kom i Jun.i 1902 ti-! Aa1•hrus, for
frernme,des til Fører i Glyngøre og foriilytte-cles 
til Viborg 1. April 1919. Søren.sen er g;odit 
:k•en,dt for si,t fri-&Jl:e og ,gode Humør, o,g han 
har derfor alle til Ven og ,i,ngeu til Uven. Paa 
J ubilæum.sd,agen bring,er V g. Afd . .J u-bilar-en de 
:bedste Ønsker med Tak for ,godt Samarbejde og 
Haabet om Held og Lykke i de kommende Aar. 

M. J.

M. Hansen, »Imna«, Vejlevej, og J. J. Jen
sen, [Bavnehøj, Fre-derJcia. - Be,g,ge Jub�Larer 
har ve,d deres ,gode kollegiale og kammeratlige 
Færd ·hm v1mde-t .sig Venner iblandt deres Ar
.bejcLskammera.ter, li,gesom de altid har været 
trofaste M:edleun.mer af deres Or,ga11Ji:saition. Paa 
Høj,ti,d;sda,ge,n brmger Fredericia AM. J ubila
rer'll'e de bediste. Hilsener moo Tak for g,odt 
Sama�be.jde g,erunem de svull!dne Aar. M. R.

R. J. J. Rasmussen, • V.itto«. Nymarfk1svej, 
Ny,hcrng, ain.sattes l Frh., kom 4 Aar efter til 
N,g., •SO[Il Fører til Wm. 1. Deceinber 1915 og 
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ti'lbage ·bil .g 1. November 1925. Robert Ra -
mu sen er en roli,g pligttro ·LokomoLivmand, en 
itrofa t og brav Kammerat, elskvænli,g ,og fint-
følende. Hj,ertelig ,til 'Lykke. G. J,'. 

T. J. Olsen, Sjæhlandis,g,a;de 43, 2., A. V. Lyng
gaard, iMej,Lga,d,e 8 , 2., og S. P. S. Kjær, -HoHs
,g.a,de 21, Kvirng van,g, Aarhus. - Kjær var ef,ter 
Omorg,aTuisationen den før ·te Afid. Fmd. for 
Lokib . .i Aarhus o,g -har ved mange andre Lej
ligheder ydet værdifuldt Arbejde for OTJganrsa
:tionoo. OLsen, der er herømt for mt enesrtaanide 
Fris,pr,og, om a1dr..i•g fornæ1'ID.er, men optages 
med Gemytlighed, forsømmer aldrig noget Af
d-e1i'Illg,s:rnø-cle, niaar hans Tjooestt·e tillader dette. 
Ly111g,gaard er alitid i goc1t Humør og ·parat hl 
wt 1turn,ere en V.i.ts, har i en Aarræk:ke repræ
,senteret Ar. Ø. inden for 1AM. Bootyrelse i Ar. 
- For dem al'1e lre ,gælder, a;t de er ,ph,g,to,pfyl
,deTide lokomobivførcre, ..int-ere. serede Org.a,ruisa
,ti,cm mænd og besjælet af ,den rigrtige Kamme
rrutskabets Aand, der gør dem afholcLt af .a,lle. 
V.i. ·i,ger dem Tak for ,d-e svundne Aar og øn,s'ker 
,dem •en lykkeli-g Fr,emtid. J. Fl.

N. C. P. Slolh, Fred,ensga<l•e 1, • truer, har
a1tid væreit ,sta,tionerret i . truer og ha.r altid ved 
,siill nohl< Fær,d forstaaet at v,irude ,sine Med-
0J1s,a,tte TriU.id o,g Agtels·e, 1-i,gesolill han ,med 
Inrteresse har fu.Lgt Or,gawisruti•onens Arbejde. 
Paa Højitiidsda,ge;n, brin,ger ·v.i. Juibii'1aren vor 
bedste Hii1sea.1 ,og Tak for de maTIJge IAars am
arbejde, ,og øn ker ,tiHi1ge, at han en,dm1 ,i man
ge IAa.r maa ku1me g,ive sine Vitseil.· til :MOTo 
for os. C. C. N. 

H. Hansen, Gl. Banegaar,disvej 11, og H. C. 
Larsen, »Gefilon«, Fredmisvej, HelsiUJgør. -
Ha.ns•ein ansatieis i Hg., kom .som Fører ,til Es. 
1. Februar 1916 o,g J:ilev •seneTe e:Jit,er Ønske
fl1ttet -tiilhage ,til Hg. - ,Larsen ansattes ;i Vi
iborg, blev v•ed sin F•orfremrnelse 1. Juli 1916 
forJ.ilyiltert til Gedser -og kom ,senere •efter eget 
ØllllSke til •He1 irn,gør. Om begge Jltbilarer ,gæl
der, at de er g,oide o:g ·støbte Med,l,emmer af deres 
Orig.amrisation, a,g;tet ,o,g afholdt aJ Kc11eiger og 
Miooansatte, o,g med Ta.k for ·g,odit Kammerat
.iikab øTIJ&ker Helsringør Af.d. idelffi hj,eTteilig til 
Lykke -p-aa Jooi-læumsda,gen. L. N.

P. 0. Larsen. Dr gbæks·v,ej, T·hiisted, ansat
tes i Kb., forflyttedes ik,ort efter til Hg., og for
foemm0de.s til Fører 1. Ju1i 1916 med tation i 
Gedser, ,o,g forf,lytteit til Thisted 1. IAp-rå.l 1919. 

:aar Ju:biilaren ,gennem cre maJ:Jig-e Aar har for
.staaet a.t ,gøre sig .afholdt af aJ-le, han kommer 
li Berørill,g :med, :slky,lde,s det ,h.a.n,s ,stille og for
sitaaeUJde M,aa,d,e ,aJt ta,ge TiUJgene .p,rua. Jubila
ren ,er et initeress'e'ret [Medlem a;f 1Si.n Ongarui
sa.tion o,g besøiger flittigt Møder og Generalfor
samli-ruger. V.i bringer Juimlaren v,or hjertetlig
,ste -Lykønskrning samt Ørilisket o,m Held og Ly.k
ik.-e li ,de kc!Il1mende Aar. Afd. 25. A. M. B.

L. K. Johansen, ønder-borg, :kom ·paa Vk.
i Kh., aiooaittes i Kh., og blev æ'ører i Kh. 1. 
Juli 1916, J.iorflytroedes til Sbl,de ,som Deipot-
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fors,tand,er ved Genfo1,eninig,en -og ·kom til Søn
derbong 1. Oik<to<ber 1924. Ji.iliilaren har a1tid 
været en gc,d Kammerat og støt Med,lem -af vor 
Orig,a;nisruti,on. G. P.

J. F. K. Søndergaard, V1rul,de,mar,sgadie 22, 1., 
Kh. B., C. N. Big·um, Kje1ds,gaa1�d•s'Vej 22, •3., 
Vail,by, A. F. E. Schærling, Lstedgaide 142, Kb. 
B., H. J. V. Hansen, Ny GarLshe·rgvej 6, Kh. B., 
A. N. F. Kock, Jernbanerulle 34, Va'll'lø1Se, V. 0.
Hansen, Godtha.arosvej 43, Kh. F., og G. A. C.
Muller, , dr. B0ttl.eva1,d 74, K-h. B., .alle ti1hø
rerude København Gb. Afd. - Af ovennævn:oo 
Lo1.komotivførere er ider Gi"U[ljd hl li Arulec1niing 
'.1-f deres J uihilæum at {llæv'tle, at ønidergaard 
l'geinne,m flere AaJ.· so,m !Lclk1ornortivfyl.'b. var et 
v,i1lklso,mt Medlem af Borem,nigens -Hovedbesty
relse, h'Vii·1kert og,saa gæ1der for Miil1er,s Ved
·kommende, ,der ogsa,a , om 'Lo·komotivfyrbø<ler 
har &iddet -i Hovedbestyr,e:J,se·n. De har .saaleides 
b-�g,ge gjort en lindisat. i Arbejdet ,til Fo:r:ledr:ing
,aJ dere· 1.MJ<lisofæille1r. K,aa.r, hviLk t cl·e.r ,paa Ju
bil umsdagen ,er Grund 1bil a,l mmidies og ,si,ge 
dem en varmtfølt Tak f,0r. 01D1 ,dem ,saavel 
sorrn ,rulle d·e øvr.i,ge J,ul il.arcr er der ikun Grunrl 
Lil at sii,ge de andlærdi·ge Ord, at ide, i ,de:n 
Gerning d·e nu ,den l. .April har va1,eta,g,et ii 25 
Aar ,paa en S1IIJuk og værdig Maade, har vist 
dem som g,ode K,a:mmerater, , om paalidel,i,ge 
lLo-k,()IIDot/ivmamd og ,som "Od•e Or,garui,sati·on,sifæl-
1er. V.i ,siger ,derrn alle Tak for den .svunooe 
Tiiid ,og ,fremsende,i: v,or1e hj,eirtehgsite Ølli ker -0m 
e'l1 ,god og lykkel,i,g Frem·bi<l. 

B. T. Petersen, Ny Carl bergvej 13, Købe:n
h:avn -B., ;fejrer ogsaa 1. A,pri•l , i. t r Aars Ju
bilæum som 1Lokomolivma,nd. 

0. C. Peter en, Tø111der, ,a:rnsatte.s 1. April
1901 ,som Lokfb ve,d tyElkle Ri,g baner med Sta
tion i H'lls,u.rn, kom :kort efber .til rr,.-.,,der, hvor 

0. C. Petersen. 

han har været ,siden. P . .  b-lev 1Før-er 1. A:pr.il 
1909. O,skar Peter en har ,sted, e været kendt 
· om ,en ,god •Kollega og eit ,godt :Medlelffi af .sin
011ga.n:i!Siaibicm. - .AJd. ·brrirnger ,hrum 1sin bedste
Lykønsikmri,rug ,paa Jubilæums,d,rugen. 

A. D. J.

EN MINDEDAG 

V,or forhenværende iKoNega, Lokomotiviører
Ernst Ander,sen, Ø8terbro, ku-nde den 1. A:prH 
have fejrert ·sit 2,5 Aar, Juhi-læum. Desværre 
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maa,bte Andersoo for ca. 1 Aar ,S!idoo, .grundet 
,paa ,a1vor1i,g y.gd01ID, ita,ge ,sin Afsked, men v�, 
. haJ1Js forhenværende Kohleger paa. Østerbro, 'Vil 
aUi •gevel højtidehlgho1de hans .Juhilæums,da,g, 
iidet A,n,der en i de foll.'løibne Aar a1tiid har væ1-et 
viil.hlig til rut moo.virke ved aindre Jubilæer. I de 
ca. 15 Aar, A1nders•en har været stationeret ,paa 
Østerbr.o, har han været a,gte,t og afhoLdt af os 
alle, og var det med virkelig Sor,g, at vi modtog 
iBu,d;skabet om hans a1vor1i,ge Sy,g.dorn. VJ 0-n-

Ernst Andersen. 

ker ham alt smukt og godt paa denne hans 
Højtidi&dag med Haabet .om for:tsat BedrIDg. 
-Andersen v,il altid af •OS her ,paa Østeribro iblive 
mi'll,det som en ,god og a.grtet Kollega. 

Paa Lokomotivføreræs Vegne 
H erm. Unschuld. 

DØDSFALD 

Lokomoti'Viører S. 0. iMortenrsen, Masned-
u.nd, døde Tirsdag ,den 213. :Februar efter faa 

Dages Sygeleje. Det iblev en meget �tor Sor,g 
i Hjemmet og blandt iM,orten,seæ man•ge Ven
ner. M,or:ten,sen var f.orudffil en ,g,od iK,a,mmerrut 
en trofast V oo, e,t ,godrt Or.g.ami,sartionsmoolem, 
Næsrtformamd i Vonling.borg L.amdsogns Sogne
raad, Medlem af Meni,ghedsraadet, Formand 
for Socialdemokratiet å. Vordilrugiborg og i Be
srtyre1sen for iBørnehjemmet. 

S. 0. Mortensen. 

Beg1'<' velse,n fandt .ted Sønda,� den. 28. ,Fe
,bruar fra V ordii,ngborg Kirke. Et meg.et stort 
Væ1d af KraJlliSe, •hvoraf IIDaTuge ,så,gnerede, ipyn
tede •Ki&te:n. 8 Ko1leger stod Æresv.a,grt, og 14 
Faner vajede voo. h,an,s Baare. &gnepræs!ten 
og FoLketin,gsmand N. Ållidreasen holdt begge 
hver for :så,g en rtrø,siteri.g T,ale. Kis:too blev 
aa ibaaret ned til -Orglet, hv,or K,a,ntorein ,s,an,g 

et ,sanukit Farvel. Deref•ter � det 1store Llgrtog 
g01Il1Ilem By0111 rt.il Kå.r kegaarden. V ed Graven 
hragrte vor 0r,ganisations Formand, Hr. Rioh . 
!Ll.•llie en så·dsrte Hilsen o,g Ta>k fra Kollegaer og 
Meid.an,s·atte og itil J.iurt: Ære være dit Minde.

C. A.

FERIE- og REKREATIONSHJEMMET

For aJt UdvaJ1get kan rtræ:ffie Bestemmelse oon 
Daig,en for Feriiehjemmebs Aiabruing, &!ml man 
81IhID:ode Med�ømID!Hme om sniaresrt ,art fremsende 
Boot.illing for ,saa vidt der øooke,s Opihold fra 
omkrmg 1,5. Maj. Udvalget heiD1StiUer indtræn-
1g,ende ;fri,]_ ,de af vore Mecliemme.r samt Penisioni
srteme, 1som .iikJke har ,sikolep,J,i,gtigie Bø1m eHeir 
,paa iaJJJJdeui M.aJ8Jde er for.hri:rudret li art rtilrette
lægge ider,es Fea.·.ieoip-ho1d ,paa Hjemmeit, ,da_ at 
benytte den tidliige Del af IFovsomme.ren. Man 
hjælper derved Uidva1Jge,t til art iknmne :imøde
lklomme ide fl<esit mwlige Ananodnin:ger ,i Ferå.e-
1hden for ,dem, som nødvellJWgvis m.aa ,søge Fe
rå.eophol,d medens dere.s Børn .har koleforie. 

Udvai1giet 1gør •opmærks.oon ipaa, iat Bestillin
,ge,r om OtphoJ.d paa [Hjema:n�t ,sikaJ indsendes 
ttlhl iK,onitæ·eit, y Vestergade 7, [København '.B., 
'Uilldier 'Adresse • Feriehje1IDJIJ.et•. 

Nærmere IM:e,dide,leilse vil fremkOIDIIlle li [8t1a
det -ci1nllk.r-i:nig ·5. IM:aj.

G. 0. F. Lund,
,p,. :t. F,ormand. 

HJERTELIG TAK 

illje:rmelå!g Talk for venlig 0ipmæroosoonhed ved 
miJt JUihilæ\lJIIl. J. K. Danielsen, E&bjerg. 

Hjeritelig Talk/ for udv.iisrt Opmærksomhed ved 
mirt 25 Aars J uhilæu:m. 

0hr. Soe'le. 

STATSBANEPERSONALETS 

ULYKKESFORSIKRING 

aiho1der ordinær Generalt orsamling i • Nartio
'Illal «, Jernhanegade 1•1, København, dem ,26. 
Marttis 1926 Kl. 7½ Em. med Dagsorden: 
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1) Bel'etnå.ng for 1924-25.
2) F-0relæg•gelse af Regn,skab for 1924-25.
3) VaJ.g af 5 Medlemmer til Besrtyr,else.n og 2

S up,p1eam.ter.
4) Y.a1g ,af 2 Rev.iJSOrer og 1 Revisor.suip1pleanrt.

Bestyrelsen. 

SYGEKASSEN 

Jernhanelæge Gurrmi Bu.gck er bortrejst fra 
den 13.-28. d. M. Hans Prakså:s i IJlæ'Vnte 
Todsrum varetages af [,æge Neumann, ls1runds 
iB rj'lg•ge 15. 

Koms:ultations,tid: 1-2 samt Fredag 6-7. 
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R._.EITEI.SE TJT� 
Aoræ3Sff0������. 

Lokomotiv! ørerkredsen. 
Kobenlwvn Gb.: Ideli<n" furman,deoo avn o 

dr wt.Les <ti-I: . :M. Christen en, Ve-
terbrogade 9 , 2. 

Hander : Afdelin formandens Nam og Adre -
rettes til: Hj. iel· n, Seimel ga,cle 4, 

a,l. 
fdeli'!lg' formamden 1 avn og dr -

r lles til: A. Woo bye, 
. 

lu.6 gade 6, 
tuen. 

Esbjerg: A:fd LifJl!gsformranden Navn o,g .Adre -
se r lles til: t Morten en, iRosenvæn
ge,t 5. 

l(oskilcle: I-deling formand 1 Navn og dres
·e rertteJ til: C. F. J. K1lem, GrøTulle
O'a,cle 11.

K erer i11S av11 og Adre e rette 
til: H. P. F. Pe<tersein, ko,rbov. ide
alle 9. 

Repræsen, entant [,or Ferie- og Rekl,ea_
liæ1, hjemmet rette. til: K. Tang Peter
. en, Frederik borgvej 3.2. 

Helsingør: AideLin,g fotmanden Navn og 
Mre: e 1,ettes itil: Chr. Bjørn tøn, • vtin
,get« Rose-nk.ildevej. 

J,'rederikshavn: A.fide1in,g fo:r,mandens avn og 
Adre, rel!tes ,ti1: V. Hefthol:m, EmiLievej. 

K reren a vn og d r c rette 
til: A. Møhioo, Kildev,ej. 

Lokomotivfyrboderkred en. 
Kobenliavn Ø: ererøi1 Navn og .Adresse 

1-ebte til: H. P. J . L. Klin,dt, Frejasgade 
13, tun. 

R præsen tanten for Ferie- og Rekrea
tion hjemmet re1.le. Lil: L. Jein. n, Lille 
Far.i.mag gad 3, :2. 

Oedser: Kasser rern Navn og Adre rette til: 
K. :R. Han, en, lra11dga<le, 17.

I e,prc ntalllten for Ferie- og Rekrea
tionshjemm t r tte til: K. R. Han:se,n 

trandgade I 7. 
ykøbi11g F.: R prrose.n:tanten avn o,g Adres-

s rette til: C. Bram ted, En:i, hedsrvej 70. 
yborg: l e,præ.s 11Lante11 for Ferie- og iRekrea

Lionshj mm.el reiltes tiL K. t Peter n, 
·w orr,i hoffer. ade 29, 3.

/to. kilde: Ka, rer n Navn og Adresse reites 
Lil: M. . Ni l en, ko ooga<le 26. 

J epn-esentanrten for F rie- og !Rekrea
tionshjemmet reit til: T. H. Peter en, 
Th. .iel. ll!Svej 1. 

Aarhus: Ka, er r os � avn og Adr e reU 
Lil:. N. Rasmu en, de 1eæsvej 7, 4. 

Ropræsenlanten for Ferie- og iRekrea
li0111, hjemmet r Ilte til: H. P. C11l'i,s4en

n, de Mezrusvej 5. 
/?cinders: iRepræ entant n for Ferie- og iRe-krea-

lionshj nmet rette. til: . I . Pedersen, 
• oretgade 4.

0 Amk. Gummivare æruærende "lummer er aflevere[ paa Avispostko11lorel d. 20. Marts. 
l■llltrl Veetergade 3 lbbn. I. 
lodtrspr1jter, S111iLtU· l Sneplejearti,ler 

Ill. Prisliste ■64 SO Ørt I ,mark. 
ll!IRlT !UPIDITIO! ♦ Ttlf. B1ta 1195 

Jer11banem.nd 10 pCl. Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop o_q Maa_q AJS. 

Købmagericade 43. - København K. 
Telefoner: Cen�al 768 og 10028. 

I . . 
Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg.

Specialitet: 
Bandager Ul vanskelige TIifæide. 

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie, Fedt, "od, Smø, else, Snavs, '.l'jære o. li�n. fra Hænder og Arbejdstøj. Forlang "Tiklo" hos Deres Køb• mand eller skri-v \i! 
Worning & Peter en, Vejle .. 

KØBENHAVliS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 
Største Kolonial• og _Konserves-Import i Da!]mark_. 

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

Leverandør til Embeds· og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Til. Vester 4988 Tlf. Vester 49 

H. 0. Hansen,62, Vesterbrngade 62. 
Trikotage- oø Garnforretning. -- Stort Udvalg. -Underbeklæduinl!', t rømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

·�---:::E:3S:S:S:S3S::S+
f Fo1.•lang I 
• ,,Slotsbryggeriet"s Ii Husholdningsøl &:Skibsøl I
W Original pasleuri eret Aftapning W j Faas paa Hel- og Halv-Fia ker W"I"::E::E«:a:«:?S3S3S3S:S:Si 

Kedaktiun: Vesterbrogatle !:18 a 2, Kjøbeahavn B. A.11noJJ.o.--.Exp�dition Tlf. Vester 8173 t>lltr Centr. 14,613 
Udgaar 2 l:Janj!'e maanedlig. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegae1 paa alle Pøtkoaterer i Skaatlinarien. 

Ny Vester.gade 7 8. København B. Telefon Central 14613. Kontortid Kl. 10-4. 
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