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FRA DELEGERETMØDET 

Det ny afholdte Deleger tmødc, paa 
den sid te Dao- Kono-re en, idet d nye 
Love blev vedtagne og traadte i Krn.ft den 
29. April, havde flere , tore O" vi tige Sa
ger til Behandling, om Spørg rnaa l t an
gaaende Lønning nedskærin o-en, Æn
dring af Tjenestetid reglerne og d n Sag,
der midt under Kono-re sen blev Re rlig
aktuel nemlig eventuel fskaff I e at to
Mands Betjeningen af Rangerlokomoti
verne, og endelig det indre Organi ations
Anliggend : Lock-out Bidragene, der tog
en uforholdsmæssig tor Del af Møderne
Tid, men til Gengæld er dette pørgsmaal
uddebatt ret og bragt til en aadan f-
lutnin o-, at der intet nyt kan ige om 

den Ting. 
Der var rigelig Arbejdsstof i den . lorc 

fyldige Dag or<len, som det sikkert vilde 
have været forbundet med an kclighed 
at naa igennem, hvi ikke der var bleven 
nedsat et Par Udvalg til at be kæftio-e ig 
mod de mango Lovudkast og do. Æn
dringsforslag og ned at et Ud alo- til at 
beskæftige sig med Lønnedskærinrr og 
Tjene tetidssag efter at Mødet havde taget 
Generaldebat om pørg maalene. 

Det var med for kelligartet Forvent
ning, Delegeretmødet blev imøde et, for 
det første fordi de fornæ nte , tore ager 
forelaa til Behandlinrr og for d t a�det 
fordi den indre Organi ationssaa (Lo k
outsagen) efterhaanden h:;wde faaet en 
saadan Karakter, at nu maatte agen en-

dclig behandl , nu maatte der være Ro. 
'I il en Bogyndel. e tod de .fle te af Reprro
. entanterne fra en enk lt Afdeling sam
led om Oppo ifion, men i Løbet af Møde
clag 110 ændrede Oppo. itionen i ret . tor 
T cl trækning ignaler, fordi de mærkede 
og saa, at Opposition bliver vel modtao-et, 
naar den er saglig og at dette er en væ
.. entli Betingelse for al Opposition, me·
cl n · en gan k usaglig Opposition, der 
r b gget paa fejlagtige Forud ætninger, 

hurtig slides op, naar den sættes i den 
1· ttc kraftige Belysning. Det er derfor en 

,lædl' at e; at enkelte Opponenter toi 
Lære af, hvad der foregik og ændred • 
clerc, tilliw• ret betydelig. 

Det For lag, der var stillet af Hoved
be tyrel n angaaende den af Delegeret
mødet i 1925 vedtagne Støtte til Dan k 

mede- og Ma kinarbejder-Forbund, blev 
vedtaget med en Tilføje! e, og cltalel en 
m cl Tilføj el e e.r saaledes ud: 

»Da der f1·a enkelt ide e1· fremsat Tvivl
o,n Gyldigheden af den paa Delegeretmø
det i Aa1·hus den 29./30. April 1925 kete 
Vedtagelse ·om Ydelse af St�tte til D�n k 
mede- og Maslcinarbejde1·-Forbuncl i An

ledning af Lockouten i Aaret 1925, be lut
ter Delegeretmødet - uden iøm·igt at er
kende Berettigelse11, af clen 1·ejste Tvivl -
at _g_oclkende clen uævnte V ecltagelse hvor
efte'r der e1· 'tittet et Beløb af 25 000 J, ·1·. 
til Raadighed for Dan k mede- og l\1.a-
ki1!arbejder-Forbund, saaledes at Penge

ne til dette Formaal tilvejeb1·inges ved et 

115 

0 

0 

(' 

... 

V 

' I 

(' 

; 

(l 

' 

e 

11 

... 

.. . 



'DANSK }QKOM�TIVli DEN DE 
Ekstrnkontin,gent pr. Medlem paa 12 Kr. 

50 Øre, de1· for saa vidrt Beløbet ikke ind

betales af de paagældende Medlemmer, til 
enhver Tid kan tilbageholdes i disses 
eventuelle lfrav paa Dansk Lokomotiv

mands Forening. 

Denne Bestemmelse fritager dog ikke 

noget Medlem, der indtil Dato ikke har be
talt det af Delege1·etmødet i 1925 paaligne

de og nu af Delegeretmødet godkendte 
l�lcstrakontingent, 12,50 Kr., men Beløbet

maa indbetales, om Medlemsskabet i D. L.
F'. ønskes bevaret.«

Af Oversigten over Forhandlingerne 
\"il det ses, at Mødedeltagerne stod sam

l ede om denne Udtalelse. 

Det mærkedes tydeligt paa Rcpræsen -

tanterne, at der var stor Harme over det 

Forlig, Regeringen havde faaet tilveje

bragt med Repræsentanter for Embeds
ldasserne, og den af Kongressen vedtagne 

Resolution angaaende denne Sag giver et 

præcist Udtryk for Repræsentanternes 

Mening om denne Sag. 

De Rettelser i Tjenestetidsreglerne, 

som var tilsendt Organisationen, var Re

præsontanterne bekendt med, men blev 

af disse betragtet som uantagelig, hvil

ket ikke kunde forundre, naar der fra 
forskellige Afdelinger forelaa For

slag til Forbedringer af de nu gældende 

B 'stcmmelser. Reglerne, der blev stærkt 

forringede af den fonige Venstreregering, 

taaler ingen yderlig Beskærin&. Ikke de

sto mindre har man ment nu at kunne 

byde Personalet saadanne Tilstande at ar

be-jd-e under, at den Sikkerhed, som bør 

være til Stede for det rejsende Publikum, 
vækkes, og det er der jo ingen Tvivl om 

vil ske - hvis man faar Held til at gen

nemføre det forelagte Udkast, der med et 

vil sætte Lokomotivpersonalet langt til

bage og bringe Sikkerheden i Fare. 

Det kunde derfor ikke undre nogen, at 

Re præsentanterne saa paa Forslaget med 

dyb og flammende Indignation. Der blev 

ogsaa i denne Sag vedtaget en Resolution, 

som findes andetsteds i Bladet. 

Møderne forløb ii Ro, og den Saglig-

hed, hvormed de mange forskellige Sager 
behandledes, vidn�r om det høje ol'gani

sationsrnæssige Standpunkt, de Repræ

sentanter, der møder frem paa Organisa
tionen kompentente Forsamlinger, ind

tager. 

RESUME 
AF 

FORHANDLINGERNE PAA KREDSGENERALFORSAM

LINGERNE, DELEGERE'TMØDET OG HJ'/'ELPEFONDEN I 

,KØBENHAVN DEN 26., 27., 28. OG 29. APRIL 1927. 

Dele.geretmødet. 

Formanden aabnede Mødet med et Velkom
men til de Delegerede, omtalte de va,nskelige 
Forhold for Tjenestemændene, Forhold, de-r var 
af en saadan Beskaffenhed, vi hidtil ikke havde 
kendt, e"kstraordinær Lønnedsættelse og Forslag 

· om stæ1·k Forringelse af Tjenestetidsreglerne. 
Disse Forringelser af vore Levevilkaar skal 
girnne1'Dføres hurti:gt. Det maatte derfor haa
bes, at Lokomotivmændene forstod, at de maatte 
staa samlede til Værn for vor Organisation og 
dens Medlemmer. Formanden mindedes de si
den sidste DelegBretmøde afdøde. 

De til Delegeretmødet indbudte Gæster blev 
budt Velk0mrnen og præsenter-edes for de Dele
gerede. 

Punkt 1. Ved Javneopraab konstateredes, 
at samtlige Deleg·erede ·var til Stede. 

Dere-fteT havde de indbudte Gæster Ordet. 
Lokf. W arstein, Tyskland, Lokf. Baldreich, 

Østrig, Form. f. D. S. & M. F. Joh. Kjærbøl, 
Form. for Værksteds- og Remi earbejdernes 
Fællesorganisation L. Hansen, Lokf. Schou fra 
Privatbanelokomotivmændene, Lokf. Hj. Niel
sen for danske Jernbaners Afholdsselskab, 
Præsidenten for N. L. F., Frnd. for svensk Lo
komotivmands Forb. Borgsted, Form. for norsk 
Lokm. Forb. Rob. Lim.cl og Org. Æresmedlem 
tid"ligere Fmd. Chr. Christensen. 

Pu,nkt 2. Forretningsordenen godkendtes. 
Pun1ct 3. Til Dirigenter valgtes: Lokf. M. 

Morlensen, Es., og M. Rasmussen, Bb., Lokfrb. 
K. Svendsen, Gb., og Lønquist, Ar.

Til Sekretærer valgtes: Lokf. 1:'h. Jensen,
Ro., og Lokfrb. Christensen, Gb. 

Til Protokolrevisorer valgtes: lokf. C. Thy

gesen, Ng., og Lokfrb.K. M. Petersen, Ng. 
K. Svendsen overtog Dirigenthvervet.
Formanden foreslog at gøre Punkt 9 til b

og at rykke Punkterne 5, 6, ·7 og 8 een tilbage, 
samt at man paa Eftermiddagsmødet den 28. 
drøftede den foreliggende Situation med Hensyn 
til Løn- og Tjenestetidsreglerne. 

Begge Forslag vedtoges. 
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___., _________ _ 'DANSK SQKoMOTl\.fJiDENDE' 
C. M. Christen.sen trak paa Afd. l's Vegne

de til Punkterne 4 b, c og d samt 9 c, d og e 
stil lede Forslag tilbage. 

Endelig vedtoges at tilføje Punkt 14 et nyt 
Stk. d.: Valg af 2 Repræsentanter til Feriehjem
rnet. 

Dagso1:denen godkendte-s med disse.Ændrin
ger. 

Punkt 4. Formanden aflagde derpaa Be
retning om Foreningens Virksomhed i de for
lølme 2 Aar. 

C. 0. F. l�und- aflagde Beretning om Ferie
og Rekreationshjrmmets Virksomhed. 

C. A. Lillelund aflagde Beretning om Stats
funktionærernes La;.rneforening. 

M. Mo1·/ensen og M. Rasmussen foreslog
som Dirigenter for Lokomotivførerkredsens Ge
nel'alforsaml-ing den 26. April 1927 :(ølgende 
Tilføjelse til Forslag fi. a paa L9komotivfører
kredsens Veg'Ile: 

»Denne Be tem..melse fritager dog ikke noget
Medl m, der indtil Dato ikke har betalt det ar: 
Delegeretmødet i 1925 paalignede og nu a.f De
legerøtmødet goc1kendte Ekstrakontingent, 12,50 
Kr., men Beløbet maa indbetale , om Medlems-· 
skabet i D. L. F. ønskes bevaret.« 

L,, H.a,smussen, Sd., forelagde til Eft�rret
ning for Delegeretmødet følgende aJ Lo,komotiv
fyrbøderkredsens Generalfor. amling den 25. 
April 1927 vedtagne Resolution: 

»Lokomotivfyrbøderkredsens Generalforsam-
1 ing udtaler sin Beklage! e og sin skarpeste 
Misbilligelse aJ, at der findes Medlemmer in
denfor Orga11i ationen, som ikke vH godkende 
den kompetente Forsamlings Beslutning. 

Generalforsamlingen. udtaler som sin be,
stemte Mening, at di se Lokomotivmænd ikke 
er Yærdige til at staa som M.edJemmer af Dansk 
Lokomotivmandsforening.« 

Mødet l1ævet Kl. 5,30 Em. 

Mødet den 28. April 1927 Kl, 9,30, Fm. 

M. Mortensen overtog Dirigenthvervet.
Punkt 4. Fortsættelse af Behandling af Be

retningen om Foreningens Virksomhed. 
Mødet hæ et KJ. 12,30 Em., fort at. Kl. 2 Em. 
Dirigenten, M. Morfonsen, foreslog, at man 

i Stedet for om besluttet at tliøfte Løn- og 
Tjeneste-tidssituationen tog en kort Generalde
bat over Dagsordeuens Punkt 5, saa Lovfor
slagene kunde behandles i et eventuelt dertil 
nedsat Udvalg. 

Det vedtoges at nedsætte et Udvalg paa 6 
Medlemmer, 2 Medl. fra Kreds II, 2 Medl. fra 
Kreds I og 2 Medl. valgte af Hovedbestyrelsen. 

Følgende valgtes: J. Knudsen, Gb., Boye, 
Ab., F. Jen en, Fa., R.amk.ilde, Ar., Q. M. Chri
stensen og Boyesen, Kh. 

Lønquist, overtog Dirigen tlwervet. 

}
T

ormanden omtalte den Situation, som nu 
foreligger med Hensyn til Lønnedskæring og 
Forringelse af. de bestaaende Tjenestetidsreg
ler. Særlig disse Regler vil, om de gennem
føres, bri.nge Lokomotiv.mændene langt tilbage. 
Form. havde lige modtaget Meddelelse om, at 
der skulde forhandles i Generaldirektoratet den 
4. Maj, og samtidig skulde der forhandles om
Ophævelse af 2 Mands Betjeningen af Ranger
maskinerne.

Efter en indgaaende Diskussion vedtoges 
det at nedsætte et Udvalg til at redigere to Ud
talelser, om d�n foreliggende Situation. Til 
dette Udvalg valgtes: Lokf. M. Mortensen, Søn
dergaard, LokErb. L. Rasmussen og K. M. J Je
tersen samt E. Kuhn. 

Paa Forslag af de Delegerede fra Frede
rikshavn vedtoges det at ændre Arbejdsord
ni ngen for Mødet den 29., saal_edes a.t dette be
gynder Kl. 8 Fm. 

Mødet hævet Kl. 7 Em. 

Mødet den 29. April. 1927 Kl. 8 Fm. 

M. Rasmussen overtog Dirigentpo ten.
Punkt 4. Fortsættelse af Behandlng af Be

retningen om Foreningens Virksomhed. 
Der indkom følgønde Forslag: 
»Hovedbestyrelsen søger Føling med andre

tekni. ke ud.dannede Tjenestemænd for om mu
ligt at danne en Organisatio11 for samtlige tek
nisk uddannede Tjenestemænd under Statsba
nerne. Der aflægges Beretning paa næ te De-
legeretmøde.• Rosenkilde Laursen. 

Forslaget forkastedes. 

Det af LokomotivførerkTedsen stillede For
slag om Tiliøjelse til Forslag 4 a vedtoges ved 
Na.vn.eopraab med 94 »Ja« mod 17 »Nej•, 9 
sv.arede »Stemmer ikke«. Derefter vedtoges 
Forslag 4 a i den ændrede Form med. alle Stem
mm: mod 1. Forslag 4 e henvistei; til H. B. 

Derefter godkendtes Beretningen enstemniig. 
Punkt 5. C. M. Christensen forelagde det 

af det nedsatte Udvalg gennemgaaede Forslag 
til Love samt de Ændring�r" Udvalget foreslog. 

Efter nogen Diskussion og med enkelte Æn� 
dringer vedtoges de alm. Lovændringer med 111 
»Ja« mod 9 »Nej« og for Kampfondens Ved
komm nde med 107 »Ja « mod 11 »Nej « .

Det vedtoges, at de nye Love traad te i Kraft 
den 2.9. April 1927.. 

Punkt, 6. Hovedkassereren fremlagde Regn
skabe1·ne, som eiter nogen Diskussion enstem
mig, godkendtes. 

Punkt 7 a. Redaktøren aflagde Beretning 
over »Dansk Lokomotiv Tidende"'s Virksomhed. 

Af.d. 2 tog det herunder stillede Forslag til-
hage. 

Benetningen godkendi,es enstemmig. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

Punkt 7 b. Ekspeditøren forelagde Hegn
skaberne, som enstemmigt godkendtes. 

Punkt 8. BudgetforslRget godkendtes uden 
Debat. 

Forslag a. Der blev givet H. B. Bemyndi
gelse til Forhandling med Administ-rationen 
om Afkortning af Kontingentet. 

Forslag b. velltoges uden Diskussion. 
Forslag c. Det redtoges at indføre et For

eningsemblem. 
Punkt 9. Hudgetforskiget for »Dan k·Loko

rnotivtidende« godkendtes enstemmig. 
Pitnkt 10. Forslag til Ændringer i Ancien

niletsreglerne vedtoges enstemmigt. 
Punkt 11. Forslag vedrørende Pensionsbe

stemmelserne: 
a) toges tilbage, b) vedtoge .
Punkt 12. Forslagene a, b og d henvistes til

Hovedbestyrelsen, Forslag c loges tilbage. 
Pimkt 13. Forslag a forkastedes, og Forslag 

b henvistes til H. B. 
Punkt 14 a. Formanden, Rich. Lillie gen

valgtes ved Afstemning med Navneopraab med 
116 »Ja«, 3 Deleregerede svarede »Stemmer 
ikke«. 

Punkt 14 b. Redaktøren, C. M. Christen en 
genvalgtes med 97 Stemmer, Hosenkilde Laur
sen fik 16 St. 

Punkt 14 c. L. M. Schmidt, valgtes til Ho
vedkasserer med Akklamation. 

Punkt 14 d. G. 0. F. Lund, Gb., og K. M. 
Petersen, Ng., genvalgtes til Repræsentanter for 
Feriehjemmet. 

Punkt 15. Lokomotivførerne Aug. Ander
sen, Ar., Røgilds, Ab., M. Mortensen, Es., Thy

gesen, Ng., A. Madsen, Gb., og Lokomotivfyrbø
derne C. Petersen, Ar., A. S. Petersen, Ar., Has
berg, Fa., J. Knudsen, Gb., og G. Jensen, Søn
derborg, valgtes til Delegerede til N. L. F. Kon
gres i 1928. 

Det vedtoges at fastsætte Diæterne indtil 
meste Kongres til 14 Kr. pr. Døgn. 

I AnJedning af Løn- og Tjenestetidsstiuatio
nen vedtoges følgende 2 Resolutioner: 

I. 
Dansk Lokomotivmands forenings 

Kongres i København d. 29. April 1927 
udtaler sin Harme over det af Regeringen 
fremsatte forslag om Nedskæring af Tje
nestemændenes Lønninger, idet disse Løn
ninger alene i Aaret 1926 er nedsat med 
500-600 Kr. for hvert af foreningens
Medlemmer. Man kræver, at Udmaalingen
af Tjenestemændenes Lønninger sker un
der fuld Hensyntagen til deres Tjenestes
Karakter og protesterer mod Indførelse
af det System, at Lønningerne skal gøres
til Kastebold for politiske Konstellationer.

fastholder Regeringen at ville dik
tere Tjenestemændene, hvad den ikke har 
kunnet opnaa ved forhandling, betragtes 
dette som et Brud paa en paa lovlig 
Maade indgaaet Overenskomst. Regerin
gen indfører derved en i Statsadministra
tionen kidtil - ukendt Retspraksis, nemlig 
den, at den stærkere har Retten. følgen 
heraf er, at Organisationerne i en lig
nende Situation ikke vil kunne anklages 
for Lovbrud, men maa have Ret til at 
arivende den af Regeringen anviste frem-
gangsmaade. 

· Kongressen udtaler, at det herefter
maa være Organisationens fornemste Op
gave at indstille sig Pl\a foranstaltninger 
til lmødegaaelse af Overgreb. 

Kongressen misbilliger, at Ledere af 
andre Tjenestemandsorganisationer, med 
hvilke vi hidtil har samarbejdet, bag vor 
Ryg har indladt sig paa Drøftelser og 
forhandlinger og derved gjort forsøg 
paa lønningsmæssigt at binde mange Tus 
sinde Tjenestemænd, for hvis Velfærd de 
paagældende Ledere intet Ansvar har; 
man udtaler, at disse selvbestaltede for
handleres forlig med Regeringen ikke 
kan være bindende for vor forening. 

li. 
Efter indgaaende Behandling og Drøf

telse af det af Ministeriet for offentlige 
Arbejder udarbejdede forslag til nye Tje
nestetidsregler for Lokomotivpersonalet, 
beslutter Kongressen at give Hovedbe
styrelsen Paalæg om, at den ved de for
handlinger, som skal føres med General
direktoratet, gør dette opmærksom paa, 
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at man i 1916 enedes med General
direktoratet om Tjenestetidsregler, 
som var udarbejdet i et af Sag
kyndige sammensat Udvalg, hvori 
Lokomotivpersonalet var repræ
senteret, hvilke Tjenestetidsregler 
var udarbejdede efter Lokomotiv
tjenestens særlige Karakter, 

at samme Regler i 1920 blev revide
ret i et ligeledes af Sagkyndige 
sammensat Udvalg, og at man og
saa dengang opnaaede Enighed 
med Generaldirektoratet, 

at Lokomotivpersonalet efter Afgi
velse af Sparekommissionens Ind
stilling i 1922 indgik paa væsent
lige Skærpt:lser af de dagældende 
Tjenestetidsregler samt, 

at Lokomotivpersonalet paatog sig 
strengere Arbejdsvilkaar for at 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

skaffe Dækning af Merudgiften 
ved Rangermaskinesagens Ord
ning. 

Tjenestetidsreglerne er eiterhaanden 
blevet strammede saa stærkt, at der nu 
findes Tjenestetidsfordelinger af en saa
dan Art, at Grænsen for Sikkerhedstjene
stens forsvarlige Udførelse er rokket. Det 
af Ministeriet for offentlige Arbejder nu 
fremsatte forslag bringer den Del af Sik
kerhedstjenesten, for hvis Udførelse Lo
komotivmanden har Ansvar, i Fare. Kon
gressen føler det derfor som sin Pligt, 
ikke alene overfor Generaldirektoratet at 
gøre opmærksom paa dette forhold, men 
samtidig oplyse Offentligheden om, at 
man frasiger sig Ansvaret for følgerne 
af mulige Tjenestefordelinger udarbejdede 
efter de nu af Ministeriet foreslaaede Reg
ler, idet der derefter afgjort ikke vil kunne 
bydes det rejsende Publikum den Sikker
hed og Tryghed, det med Rette kan for
lange, naar det mod Betaling befordres 
paa Statens Baner. 

Derefter havde Repl'æsentanterne fra de an
dre Org. Ordet, hvorefter Formanden rettede en 
Tak til de afgaaede H. B. M., Vording, der i 15 
Aar havde arbejdet i Ledelsen, og Nørgaard 
for det gode Samarbejde. Formanede derefter 
Medlemmerne til at forstaa Tidens Alvor og 
staa fast om Org. 

Dirigenten hævdede derefter Kongressen J< I. 
7,45 Em med et Leve for Organisationen. 

* 

Lokomotivførekredsen. 

Kredsformanden, Soph. Jensen, aabnede 
Kredsgeneralforsamlingen mecl nogle Ord om 
den Situation, Tjenestemændene for Øjeblikket 
befandt sig i, og denne Situation maalte selv
følgelig bevirke en kraftig og stærk Samling 
blandt Tjenestemændene. Bød derefter Velkom
men til Arbejdet og haabede paa et godt Re
sultat af den saglige Diskussion, som nu skul
de finde Sted til Gavn for Lokomotivførernes 

· Interesser.
Punkt 1. Det konstateredes ved Navneop

raab, at samtlige Delegerede var tilstede. 
Punkt 2 a. Til Dirigenler valgtes: Af. Mor

tensen, Es., og Rasmussen, Brande. b. Til 
Sekretærer valgtes: Ph. Jensen, Ro., og, tjernø, 
Ar. c. Til Protokolrevisor valgtes: 0. Thyge
sen, Ng. 

Morte1tsen, Es., stillede Forslag om, at der 
føjedes et nyt Punkt 3 a til Dagsordenen, der 
skulde omfatte Delegeretmødets Dagsorden 
Punkt 4 a, b, c og d, samt Punkt 9 a, b, c, cl og e. 

Denne Tilføjelse vedtoges. 

Punkt 3. Kred formanden, Soph. ,Jensen, 
gennemgik i et udførligt Foredrag de forskel
lige Sager, der var behandlede siden sidste 
Kredsgeneralforsamling. Omtalte hl. a. særlig 
Rangermaskinespørgsmaalet og Lock-out Bidra
gene. 

Eft rat Kredsformanden havde afsluttet, hav
de en lang Række Talere Ordet, og her tog 
Lock-out Bidragene en lang Tid. Følgende Re
solution, tillet af Liljekram;: »Kredsgeneralfor
, amlingen ud taler sin Misbilligelse af Kredsfor
mandens vage tilling over.for visse af Lokomo
tivførernes berettigede Interesser, bl. a. Ran
germaskinespørgsmaalet, og kunne ønske en 
fastere og en .for Førerne bedre Hetningslinie« 
forkastedes. 

Kredsbestyrelsens Forslag om Ændring af 
Ordre A. 88, tk. c, vedtoges, hvorefter Beret
ningen godkendte med alle St. mod 3. St. 

Punkt 3 a. Efter nogen Di kussion vedtog 
Generalforsamlingen den af Il. B. foreslaaede 
Udtalelse ang. Lock-outsagen med en Tilføjelse, 
der gik ud paa, at den, som ikke betalte de 
12½ Kr., slettede . 

H. B. Udtalelsen med Tlfojelse vedtoges med 
40 St. mod 6 St. 

Forslaget om Udmeldelse af I. T. F. forka
stedes. 

Forslaget om Udmeldelse af C. 0. I for
kastedes. 

Samtlige de af Afd. 1 stillede Forslag for
kastedes. 

Punkt 4. Kredskasserereu fremlagde Kred
sens Regnskab for 1925-26. H.eg11skabernc 
yodkendtes. 

Punkt 5. Kredskassereren fremlagde Bud
getforslag for Kredsen for 1927. - Budgetfor
·laget godkendtes.

Punkt 6. Valg af Kredskasserer . Kreds
kassereren, Aug. Audersen, udbad sig, for saa 
vidt han genvalgte.-, at Valget kun gjaldt for 
2 Aar. Dette indrømmedes, og Aug. Andersen 
genvalgtes med Akklamation. 

hmkt 7. Valg ri/ et Kredsbestyrelsesmed
lem. 111. llfortensen blev bl. a. foreslaaet, men 
betingede sig, at Valget kun gjaldt 2 Aar. 

llfortensen valgtes med 41. St., derefter havde 
Rosenkilde Laursen 14 St. 

Punkt 8. Valg af 1 Suppleant til Kredsbe
styrelsen. Valgt blev C. Thygesen, Ng. 

Punkt 9. Valg af 1 Revisor og, 1 Rev�sor
suppleant. Valgt blev Ramkilde, Ar., og Lade
/Jye, Fa. 

Punkt 10. Udpegning af 5 Delegerede til 
ordisk Lokomotivmands Forbunds Kongl'es· i 

1928. J 
Hertil udpegedes: 111. Mortensen, ,Es., A·ug. 

Andersen, Ar., 0. Thygesen, Ng., Røgilds, Ab., 
og A. Madsen, Gb. 
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Forinden Generalforsamlingen afsluttedes, 
meddelte C. M. Christensen, at Afd. 1 trak sine 
Forslag tilbage, der skulde behandles paa Dele
geretmødet med Undtagelse af det und r Purtkt 
9 b anførte. 

Derefter havde Kredsformanden Ordet, og 
Kl. 9,10 Em. sluttede Dirigenten Goneralfor-
samlingen. 0. M. 0. 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 

Kredsformanden, J. Boyesen, aabnede Gene
raJforsamlingen med et velkommen til de De
legerede; han omtalte den øjeblikkelige Situa
tions Alvor og udtalte Haabet om, at For
handlingerne paa Generalforsamli11gen maatte 
blive ført paa saglig og en for Kredsen værdig 
Maade. 

Punkt 1. Ved Navneopraab konstateredes, at 
samtlige Delegerede var til Sted 

Punkt 2 a. Til Dirigrnter valgtes K. Svend
sen, Gb., og A. Lonquist, Ar. /J. Til Sekretærer 
valgtes N. Rasmussen, Ar., og 0. Ul1ristensen,
Gb. c. Til Protokolrevisor valgtes K. M. Pe

tersen, g. Endelig valgtes som Stemmetæller 
0. Lcvb.org, Gb., C. Th. Peclcrsen, Kb., og Jiir

gensen, Fa. 
Punkt 3, Kredsformanden aflagde en ud

førlig Beretning over Kredsens Virksomhed si
den sidste Kredsgeneralforsamling. Taleren 
dvælede særlig ved Rangerrna kinesagen, Anci
ennitetssagen, Lock-outbidraget og Motorvogns
spørgsmaalet. I Anledning af dette sidste hen
stillede Kredsformanden, at Kredsgeneralfor
samlingen stillede Midler til Raadighed til Af
holdelse af eventuelle Kursus paa Teknologisk 
Institut. 

Efter at en Række Talere havde haft Ordet, 
og alle udtalt sig anerkendende om Kredsbesty
relsens .Axbejde vedtoges følgende Re olutioner. 

»Lokomotivfyrbøderkredsens Generalforsarn-
1 ing udtaler sin Beklagelse og skarpe te Misbil
ligelse af, at der inden for Organisationen fin
des Medlemmer, som ikke vil godkende den 
kompetente Forsamlings Beslutning. General
forsamlingen udtaler som sin bestemte Mening, 
at disse Lokomotivmænd ikke er værdige til at 
staa som Medlemmer af Dansk Lokomotiv
mands Forening.« 

»Kredsgeneralfor. amlingen bemyndiger 
Kredsbestyrelsen til at foretage, hvad den me
ner tjener Medlemmerne bedst med Hensyn til 
Uddannelse til Førelse af Motorvogne.« 

Hvorefter Beretningen eenstemmigt god
kendtes. 

Punkt 4. Kredskast;ereren, C. Petersen, 
fremlagde Kredsens Regnskaber for 1925 og, 
1926, som begge godkendtes en temmigt. 

Punkt 5. Kredskassereren forelagde Bud
getforslag for 1927. Eenstemmigt godkendt.

Punkt 6. Spørgsmaalet om Rekvisitkasser 
til alle Lokomotivfyrbødere henvistes til Kreds
bestyrelsen. 

Punkt 7. Den afgaaede Kredskasserer, C.

Pedersen, Ar., genvalgtes med Akklamation. 
Punkt 8. Det afgaaende Kredsbestyrelses

medlem, K. Nørgaard, tolkede sin Tak, fordi 
Kredsen i en Række Aar havde vist ham den 
Tillid at vælge ham til Medlem af Foreningens 
L delse. Paa G rnnd af sin Forfremmelse til 
Lokomotivfører kunde han ikke genvælges. 

Til Kredsbestyrelsesmedlem valgtes J. Knud
sen, Gb., med 45 Stemmer, derefter havde Ho
nore, Struer, 13 St. 

Punkt 9. Som Suppleant til Kredsbestyrel
sen valgtes G. Jensen, Sønderborg, med 36 t., 
drrefter havde K. Svend en, Gb., 21 St. 

Punkt JO. Til Revisor valgtes H. P. Chri
stensen, til Revi. orsuppleant Schou, begge Ar. 

Punkt 11. Som Delegerede til N. L. F.s 
Kongres i 1928 udpegedes C. Pedersen og A.
S. Petersen, Ar., Hasberg, Fa., J. Knudsen, Gb.,
o · G . .Jensen, Sønderborg.

Suppleanter blev 1. Bo!JC, Ab., 2. Vedam,

Hg� 3. T,ønqui. l, Ar. li'. K. 

Hjælpefonden. 

Puukt 1. Til Dirigent valgtes M. Mortensen,
Esbjerg, og til Sekretær Ph. Jensen, Roskilde. 

Pw1kt ::!. Beretningen for 1925-26 gocl
kendtes. 

Punkt 3. Regnskabet for 1925-26 god
kendtes. 

Punkt 4 a. Det af Repræsentantskabet stil
lede J;"orslag til Lovændringer vedtoges med 
nogle mindre Endringer. 

Punkt 4 b og c toges tilbage. 
Punkt [j_ Som Medlem af Repræsentant

skabet genvalgtes K. Johansen, Gb. 

TJENESTEMANDSPRESSEN 

OM DET LARSENSKE FORLIG 

Dansk Postforbunds Medlemsblad »Post
hornet« skriver i sit r. for 1ste Maj. 

Da Dagbladet •Politiken« for den 12. April 
kunde meddele, at Embed mændenes Central
organisation i Forbindelse med Samraadet hav
de sluttet en Overenskomst med Regeringen om 
Lønnedskæringen, men bag Ryggen af Funk
tionærernes Centralorganisation, da maatte 
Medlemmerne af id tnævnte Centralorganisa
tion føle dette som et Forræderi. Vi vidste, at 
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'DANSK fQKOMOTIVltDENDf 
de to Centralorganisationer - som de havde 
gjort i samtlige Krigsaar og under den nu
værende Lønningslovs Tilblivelse - arbejdede 
paa Linie med hinanden og efter forud truffen 
Aftale. Vi vidste, at ingen af dem nogensinde 
overfor den anden Part har kunnet beklage sig 
over manglende Loyalitet i denne store Fælles
sag, og ingen, hverken i Embedsklasserne eller 
i Funktionærklasserne, kunde være blinde for, 
at selv om der kunde være divergerende Opfat
tel er mellem disse to Gruppers Interesser og
saa i Lønspørgsmaalet, saa vilde en samlet 
Optræden alligevel have sin store Betydning 
overfor Regering og Rig dag og være til fælles 
G11,vn for begge Parter. 

Disse to Grupper var enige, da det under 
Krigsaarene kneb haardt med at bjerge lidt 
hjem til Tjenestemændene, og Embedsmænde
ne undlad ikke den Gang at takke Funktionæ
rerne for dygtig og loyal Indsats for i fælles In
teresse at bjerge lidt til de af Dyrtiden haardt 
hmrgede Tjenestemandshjem. 

Funktionærorganisationerne har været med 
til paa fuld loyal Vis at trække Penge hjem 
til samtlige Tjenestemænd, baade gennem mid
lertidige Foranstaltninger i Krigsaarene og ved 
Lønningslovens Tilblivelse i 1919; men vi vidste 
ogsaa godt, at enkelte Embedsmænd har ment 
- og mener-, at Funktionærernes Indsats ved
disse Lejligheder blev af en noget - og maa
ske ogsaa for Prestigens Skyld - for stærkt
førende Art.

Dette er muligt; men aa maa det vel ligge 
i, at Funktionærernes lønmæssige Standard af 
·ig selv skabte en kraftigere Argumentation for

en Forbedring end de højerelønnedes, og saa
ledes, kan mindst de højerelønnede være util
fredse med Makkerskabet.

Da vi naaede Nedskæringsaarene 1922-25, 
hvor Venstre første Gang satte ind paa at for
ringe Tjenestemændenes Levevilkaar, stred de 
lo Centralorganisationer ogsaa i fuld Loyalitet 
ved hinandens Side for at afbøde den iværksatte 
Haardhændethed, og da den nuværende Ned-
kæringsplan - og brutaleste af dem alle -

laa for, ja saa henvendte Embedsmændenes 
Centralorganisation sig til Funktionærernes for 
atter denne Gang i Fællesskab at tage Hand
sken op. - Det gav Tjenestemænd af alle Gra
der noget Haab midt i Nedslaaetheden, da man 
erfarede, at Repræsentanterne for samtlige for
skellige Tjenestemandsg'rupper den 11. Febru
ar i Aar nægtede at gaa ind paa RegeringePa-S 
Forslag om at tappe Tjenestemændene for 28 
Millioner, tilmed fremsat som et Ultimatum. 

Er der nogen Situation, vi kan erindre, at 
Samvirke mellem Embedsmænd og Funktionæ
rer har været imødeset med Tilfredshed og 
gode Forhaabninger, saa, var det netop denne. 

Attentatet fra Regeringens Side var paa flere 
Omraader af rent ødelæggende Art og gav nær
mest Præget af at være udarbejdet under en 
Situation, hvor hele Landet var i Nød. Men 
overfor en saadan Nedskæring med en Panik
stemning som Baggrund var det netop nødven
digt, at Tjenestemændene i Fællesskab tog 
Kampen op mod det planlagte Kup, enten saa 
denne førte til fælles Nederlag eller fælles Sejr. 

Efterhaanden som Dagene imidlertid er 
gledne fra den 11. Februar, som efter al Sand
synlighed foreløbig, kommer til at staa som den 
sidste Samarbejdets Dag mellem de to Central
organisationer, maa der være gaaet ikke saa 
lidt Forfjamskelse i Ledernes Rækker indenfor 
Embedsmændene, og vel nok ikke mindst over 
Ukendtskabet til, hvorledes det virkelige For
hold var indenfor Det konservative Folkeparti 
med Hensyn til Tjlmesrtemændene. Men selv 
Opfattelsen af, at Det konservative Folkeparti 
alligevel i sidste Instans udleverede Tjeneste
mændene - trods dets Løfter forud for Valget 
om ikke at ville gaa med til en Nedskæring i 
Lønnen, med mindre Statens finansielle Stil
ling gjorde det nødvendigt -, bliver ingen 
Undskyldning for, at Embedsmændenes Repræ
sentanter en sen Aftentime· (Kl. 9 om Aftenen 
den 11. April) lister ind ad Bagdøren til Fi
nansministeren for at pleje Forhandlinger i et 
'pørgsmaal, der er fælles for alle Tjeneste

mænd. Dette Skridt bag om Ryggen paa en 
intetanende Medarbejder (Funktionærernes 
Ce1tiralorganisation) er en lumpen Streg og 
burde aldrg, kunne finde Sted blandt parallel
løbende Organisationer, og allermindst hos dem, 
der ellers kan rose sig at have 25 Aar paa 
Bagen. 

Er nu det af Embedsmændene opnaa�de 
Resultat for Tjenestemændene af en saa fordel
agtig Beskaffenhed, at det i det mindste kan 
afgive nogen Tilgivelse for Fremgangsmaaden 
- nej, absolut ikke og i det mindste ikke for
Funktionærklasserne. Det er muligt, at Em
bedsmændenes Ledere paa Baggrund af deres
Skræk for, at Det konservative Folkeparti end
nu vilde tage haardere, mener at have gjort
Tjenestemændene en god Tjeneste, og at disse
derfor bør være »Guldsnorene« taknemlige.

Vi er nu mest tilbøjelige til at tro, at den, 
der har størst Grund til al være tilfreds, er Hr. 
Neergaard. Hans oprindellge Krav til Tjene
stemændene lød paa 28 Millioner, nu faar han 
ved at tage 3 Portioner af Dyrtidstillæget og 
10 Procent af Konjunkturtillæget 20½ Million, 
og vi skulde tage meget fejl, om Hr. Neergaard
havde været saa imødekommende overfor Em
bedsklasserne, hvis han ikke netop havde næret 
Ængstelse for, at det i Rigsdagen kunde lykkes 
ham at naa lige saa vidt. 
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Glæden over Forliget i Venstres Presse er 
derfor ogsaa langt mere møntet paa den po
litiske Situation end Medfølelsen med, at Tje
nestemændene slap en Kende billigere end 
tænkt fra Begyndelsen. Men naar Embeds
mændenes Repræsentanter engang igen kom
mer til sig selv efter Forskrækkelsen, vil de 
opdage, at det ikke er Hr. Neergaard, de har 
spillet et Puds, men derimod dem selv og i 
højeste Grad deres Medansatte i Funktionær
klasserne. For Funktionærerne er Forholdet 
nemlig dette, at Overenskomsten ved at tage 3 
Portioner af det for alle Klasser lige store 
Dyrtidstillæg vender den tunge Ende nedad. 

De 7½ Million Kr., som Embedsmændenes 
Repræsentanter har faaet trykket Regeringen 
for, kommer paa denne Maade fortrinsvis de 
højere- og højestlønnede til Gode . Der indfør
les herved en ny Situalion, som det dog med 
Rimelighed tilkom Funktionærerne at tale med 
om. 

Det er saaledes ikke alene en formel Til
sidesættelse af Funktionærernes Organisation, 
her er Tale om; men Overenskomstens Karak
ter giver det let Udseende af, at Embedsmæn
denes Repræsentanter har ønsket at ordne den
ne Sag, inden Funktionærerne kom til Stede, 
hvorved de tillige har paataget sig et Form) n
derskab overfor andre Tjenestemænd, som kan 
skabe et farligt Præcedens i Fremtiden - og-
aa for dem selv. 

Hvor dan man i Embeds klasserne ser paa 
det relative Udbytte af deres Repræsentanters 
natlige Færd, er os ubekendt . Vi ved derimod, 
at mangen en Embedsmand fordømmer deres 
Repræsentanters Adfærd, og sandt at sige, maa 
enhver, der har lidt Respekt for sig selv, hel
lere have ladet ig paatvinge en hvilken som 
helst Nedskæring ad politisk Vej end at gaa 
den Vej, som Ernbedsklas ernes Repræsentan
ter har valgt. 

Ønskede Førerne for Embedsmændenes Or
ganisationer ikke længere at samarbejde med 
Funktionærerne i de  �ælles store Spørgsmaal, 
nuvel - saa har der været mere end Tid nok 
til paa loyal Vis at meddele Funktionærerne 
dette. Men ved det, der nu er foretaget fra 
Embedsmændenes Repræsentanters Side, har 
den »Takt og Tone«, som - ofte fra den Side 
fremhævet - tilhører Embedsmænd, lidt et 
Skibbrud, der faar ondt. ved at oprettes i vort 
Omdømme, og i det mindste aldrig saa længe, 
der sidder Repræsentanter for Embedsmænde
ne, der har Yæret med til dette Forræderi. 

Dansk Jernbaneforbunds Medlemsblad »Jern
banetidende« skriver følgende i sit Nummer 
for 1. Maj: 

,Medens disse Lovforslag*) nu behandles i 
de respektive Folketingsudvalg, tilvejebringes 
der ad lønlige Veje Føling ·mellem visse Ven
strepolitikere og Formanden for Jernbanefor
eningen, Hr. Assistent L. Chr. Larsen. Det be
gynder med en Hvisken i Krogene og ender med 
en natlig Forhandling bag tætte Skodder i den 
røde Bygning paa Slotsholmen. Her er samlet 
hele to Ministre, en Departementschef og en 
Forligsmand sammen med en 4-5 Repræsen
tanter for Embedsklasserne, som i største Hast 
er skrabet sammen. Mellem disse udmærkede 
Politikere og deres fortumlede Ofre sluttes saa 
et Forlig, der bestemmer de lønningsmæssige 
Forhold for et halvt Hundrede Tusinde Tjene
stemænd indtil Aaret 1930. 

Finansministeren har forladt sit Børne'til
lægsprincip - det, han havde Vished for heller 
ikke at kunne gennemføre i Rigsdagen. Der
næst har han ændr

.
et sit Ultimatum af 11. Fe

bruar og kan nu nøjes med en Nedskæring 
paa 20½ Million i Stedet for 28. Denne stor
ladne Imødekommenhed gør et saa dybt Indtryk 
paa Embedsklassernes Repræsentanter, at de 
fandt det nødvendigt at give Haandslag med det 
samme o.g klare hele Historien paa samtlige 
Tjenestemænds Vegne. Den Rolle, Embedsklas
sernes Mænd har spillet i Komedien - eller 
om man hellere vil Tragikomedien -, skal vi 
komme nærmere ind paa andet Sted i Bladet; 
her ønsker vi at holde os til Hovedaktøren -
Regeringen. 

Da den ad dulgte Veje og med Gu� ved 
hvilke hemmelige Midler havde opnaaet at be
døve Embedsklasserne ·og være sig til Vilje, 
sendte Hr . Neergaard Bud efter Formanden for 
vor Centralorganisation og præsenterede ham 
for den færdiglavede Rævekage. Nu kun
de vi komme med i Forhandlingerne. Men, 
føjede Finansministeren beroligende til, den f'i
nansielle Ramme kan cler ikke røres ved, de 
20½ Million Kr. er det yderste, hvortil Regerin
gen kan strække sig. Det var altsaa Ultimatum 
Nr. 2, som vor Centralorganisation i den samme 
Sag blev stillet overfor, og det kan vel ikke for
bavse et Menneske - ikke en Gang Finan13mi
nisteren selv -, at vi paany maatte erklære 
ikke at skulle nyde noget. 

Selv om vi helt vilde se bort fra det i sig 
selv ganske meningsløse Forlangende at gaa 
med til en Nedskæring af Tjenestemandslønnin
gerne paa 20½ Million Kr. ¼ Aar, forinden 
den nuværende Lønoverenskomst udløber, har 
Regeringens Form for Forhandling været baade 
hensynsløs og fornærmende. Lad være, at 
d'Hrr. Venstreministre anser Forhandlingsret-

*) De sociale Love, Aldersrenlelov, Arbejdsløs-

hedslov, Sygekasselov o. s. v. (Red.s Bemrk.) 
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ten for en betydningsløs Formalitet og at de be
tragter Tjeneste�ændenes Organisationer som 
nogle dem i Virke1igheden uvedkommende Ind
retninger, der kun efter Tid , og Lejlighed kan 
brtJges til at lf?be om Hjørnet med for senere 
at more sig over. Der er dog visse Høfligheds
former, som, selv under de, nuværende politi
ske Styrkeforhold, er gyldige for Omgang mel
lem Mennesker her i Landet. Men ikke en 
Gang disse almindelige Høf_lighedsformer er 
iagttaget overfor os. Vi præsenteredes , om 
_nævnt den 11. Februar for et Forslag, der 
fremtraadte som et Ultimatum,. der udelukkede 
en}iver Forhandling. Regeringen forlader imid
lertid selv dette finansielle Grundlag og indla
der sig paa Særforhåndlinger in�d et lille Min
dretal af Tjenestemændene (Embedsklasserne) 
paa et nyt Grundlag, og først efter at Overens
komsten med dette Mindretal er en Kendsger
ning, faar vi Meddelelse om, at nu kan vi faa 
Lov til at handle - ikke om Hpvedsagen -
men om visse Enkeltheder., thi det Beløb, der 
er o·pn.aaet Forlig om med .d'Hrr. fra Jernba
neforeningen og Telegrafforeningen, kan der 
ikke, ændres .ved. 

En Fremgangsmaade som den, der er an
vendt overfor vore Organisationer, har vi ikke 
tidligere været præsenteret for. Men skal vi 
indrette v-ore Forhold efter slige Vilkaar i 
Fre)'.lltiden, nuvel, saa kan vi ogsaa det. De 
3¼ Aar, der er tilbage af den nuværende Valg
periode, kommer vi jo nok over, og under æn
drede Forhold kan det endogsaa indeholde vis
se Behageligheder ikke at være alt for stærkt 
bundet af kollegiale Hensyn til de højere Løn
ningsklasser.« 

Embedsklassef orl-iget koster Tjenestemændene 

4 Mill. Kr. rnere end Højres Forligstilbud. 

Selve Forliget, som vi omtaler paa en anden 
Plads i Bladet, vil efter Finansministerens Op
givelse koste Staten Tjenestemænd ca. 201/2 

Million Kr. aarlig eller ca. 7 Millioner Kr. min
dre end den Nedskæring, Hr. Neergaard op
rindelig havde foreslaaet. 

Herefter melder sig et andet, ikke uvæsent
ligt Spørgsmaal, nemlig om Embedsklasserne 
nu vir)rnlig har Ret i, at det konservative Fol
keparti i den Grad vilde have svigtet sine Løf
ter, at" det endog vilde have givet sin Tilslut
ning til en Nedskæring, der laa højere end 

,20¼ Million Kr .. 
.. Vi for vort Vedkommende har som bekendt 

. ikke haft 'nogen stærk Tro paa det konservative 
Folkepar.ti som den standhaftige Tinsoldat, og 
vi ved meget vel, at der i Partiet var større 
T�lbøj!)lighed W at . følge }Ir. Madsen-Mygdal 
end _til <1,t fqrsvare Tjenestemændenes lønnings
mæssige Rettigheder, men alligevel var der jo, 

som man erindrer, ved denne Lejlighed et lille 
Antal konservative Folketingsmænd, som Gang 
paa Gang - ogsaa efter at edskæringsforsla
get var fDI'elagt - erklærede, at de under ingen 
Omstændigheder gik med til nogen Lønforrin
gelse før l. April 1928, hvilket Tjenestemænde
ne kunde akceptere, og det forekommer os al 
være et Moment af Betydning, da Forslaget jo 
simpelthen ikke kunde gennemføres i Folke
tinget uden hele det konservative Partis Medvir
ken. 

Som Følge heraf blev der ogsaa indenfor det 
konservative Folkeparti udfoldet energiske Be
stræbelser for at tilvejebringe et Forslag, som 
havde Mulighed for at faa den fornødne Til
slutning. 

Det sidsle af disse Forslag, som forelaa -
der kal have været skitseret adskillige -, var 
udarbejdet af de 3 konservative Folketings
mænd: Parkov, Vesterager og Lou; det havde i 
høj Grad Lighed med Embedsklassernes For
lig, idet det ligesom dette bevarede det nuvæ
rende Lønsystem og forlods tog 3 Portioner af 
Dyrtidstillæget og 1 af Konjunkturtillæget. 
Imidlertid vilde det af de 3 konservative Fol
ketingsmænd udarbejdede Forslag have givet 
de Ugifte over' 35 Aar to Trediedele af de 2 
Tillæg og Ugifte under 35 Aar Halvdelen, hvor 
Embedsklasseforliget giver dem henholdsvis 
Halvdelen og een Trediedel. Endvidere gik Høj
remændenes Forslag ud paa, at Nedskæringen 
først skulde træde i Kraft fra 1. Oktober d. A.,

medens den efter Embedsklasseforliget træder i 
Kraft den 1. Juli cl. A. - altsaa 3 Maaneder 
tidligere. 

Efter de 3 Konservatives Forslag vilde Løn
kontoen ned bringes med ca. 17¼ Million Kr. 
aarlig, meden d'Hrr. Larsens og Jensens 
Overenskomst nedbringer den med ca. 21 Mill. 
Kr. Vi gør opmærksom paa, at vi ikke kender 
Forslaget fra de 3 Højremænd som et tilfæl
digt Forlydende; vi ved, at det forelaa, og vi 
ved tillige, at der blev forhandlet med Regerin
gen derom, og at Forhandlingerne var ved at 
gaa i Orden, da d'Hrr. Larsen og Jensen efter 
»Bror Mika«s Tilskyndelse »selv« tog Tjeneste-
111:-{'nclenes løn ag i deres Haand.

Del sctmlede M'iriisteriu.m morer sig kongeligt. 

Vi vil herefter næppe være ene om at mene, 
at disse Hænder var det allerværste Sted, Løn
sagen kunde komme til at ligge i. Og man vil 
forstaa, hvorledes Handelsministel' Slebsager 
maa have nydt Situationen, da han med »Tje
nestemændenes« Tilslutning kunde præsentere 
sin Kollega, Hr. Neergaard, for et Forslag, der 
gav ham hele 4 Millioner mere i Kassen, end 
han ellers havde Udsigt til at opnaa. 

Der siges da ogsaa, at den samlede Rege-
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'DANSK }QKOMOTIV 1iDENDE 
ring ikke længe skal have moret ig saa kostelig 
som paa det Tidspunkt, da denne overraskende 
Meddelelse blev· den forelagt, og det havde den 
virkelig ogsaa Grund til. D'Hrr. Slebsager og 

eergaard har spillet deres Kort saa godt, at 
Regeringen har al Grund til at være tilfreds. 

Embedsklassernes Indsats er der, set fra 
Tjenestemændenes Standpunkt, ikke nær saa 
megen Grund til at more sig over. Forliget er 
jo nu efterhaanden - om end med Beklage!. e 
-- tiltraadt af alle Emtcdsklasseforeningerne, 
inklusive Lærerne. Og Hr. eergaard kan kom
me til Rigsdagen og sige, at Tjenestemændenes 
Flertal frivilligt er gaaet til Retterstedet. 

Saaledes er Embeæ k la sernes organisa
tionsmæssige Indsats, og det er ResuHatet af 
deres Dobbelthed. De var fuldt enige med 
os om at staa fast paa den fælles Linie, al vor 
Overenskomst om den nuværende lønordning 
burde respekteres og ikke kunde ændres før den 
l. April 1928. I en trykt krivelse, som der0s
C:enlralorganisation tilstillede samtlige Rigsda
gens Partier efter Regering. forslagets Fremsæt
te!. e i Folketinget den 17 . .Februar d. A., under
stregede de dette tandpunkt og anmodede Par
I ierne om at yde dere M cdvirken til, at d n
11::evnte Overen komst blev respekteret.

Denne Opfordring fra Embedsklasserne 
forelaa i Partierne paa . amme Tid som de 
samme Embed organisationers øverste Repræ
sentanter førte hemmelig Forhandlinger med 
Regeringen om at ophære Orerenskomsten fra 
l:;le Juli i Aar. Og Kendsgerningen er, at de 
o-ennem disse hemmelige Forhandlinger med 
Regeringen opnaaede at beskrnre Tjenestemæn
denes Lønninger med 4 M ill. Kr. mere end Til
fældet vilde Yære blevet, hvis der var opnaaet 
Forlig mellem Højre og Venstre. 

Samtidig blev vi, trods Aftalen om am
arbejde, paa den mest illoyal Maade holdt 
udenfor deres Forehavende. De handlede fri
modigt om vore 23 000 tedlemmers Vilkaar 
uden Mandat eller Adgang af nogen som hel. t 
Art - og de gjorde det oven i Købet slet. De 
ødelagde ved deres Handlemaade et Tillid for
hold, der dog har haft nogen Værdi for Tj -
nestemændene under skiftende Vilkaar gen
nem ca. 25 Aar. 

PROTEST MØDET 

Centralorgan i a tionen ha.vde ind varslet til 
Møde i »Grundtvigs Hus« i København Man
dag den 25. April. Centralorganisationens For
mand, Hr. Oh. Petersen, Dansk Postforbunds 
Formand, Hr. P. Jensen, Formanden for Dansk 
Lokomotivmands Forening, Hr. Richard Lillie, 

og Formanden for Dansk Kriminalpolitifor
ening, Hr. Jessen-Jensen, var A[lenens Talere. 

Under ubetinget Tilslutning fra den store 
} orsamlig redegjorde disse Organisationsførere 
for den hidtil fulgte Taktik i Kampen mod Re

geringens Nedskæringsplaner og Afstandtagen 
fra Embedsklassernes Fremgangsroaade. 

Det store og vellykkede Møde sluttede med 
n enstemmig Vedtagelse af Iølgende Rc
·olution:

Et af 1200Tjenestemænd besøgt Møde 
i København den 25. April udtaler sin 
fulde Tilslutning til den af Statstjeneste
mændenes Centralorganisation (Funktio
nærklasserne) indtagne Stilling saavel til 
det af Regeringen i Folketinget fremsatte 
Lønnedskæringsforslag som til det For
slag til Lønreduktioner, hvorom der se
nere er sluttet Forlig mellem Regeringen 
og Embedsklassernes Centralorganisation. 

Hvad det nævnte Forlig angaar, ud
taler Mødet sin Harme over, at Regerin
gen - der ved den stedfundne ordinære 
Forhandling den 11. Februar stillede vore 
Repræsentanter over for et absolut Ulti
matum, idet den fastholdt at ville ind
vinde et Beløb paa ca. 28 Millioner Kr. 
aarlig, har indledet og afsluttet Forhand
linger med Repræsentanter for Embeds
klasserne, uden at vor Centralorganisa
tion, der dog repræsenterer 23000 Stats
tjenestemænd, var vidende derom. 

Den Fremgangsmaade Embedsklas
sernes Centralorganisation har anvendt, 
maa karakteriseres som et enestaaende 
Brud paa trufne Aftaler - Embedsmæn
denes Repræsentanter er gaaet bag Ryg
gen af vore Organisationer, med hvem 
de stod i et af dem selv [ønsket Sam
arbejde, de har købslaaet om Tusinder 
af Tjenest.emænds Vilkaar, for hvilke de 
ikke har Mandat eller Adgang til at træffe 
bindende Aftaler. 

Mødet udtaler, at Overenskomsten 
vedrørende den nuværende Lønordning, 
som blev truffet med Regeringen i 1925 
og godkendt af Rigsdagen ved Lovens 
Vedtagelse, fra alle Sider blev anerkendt 
som gældende til 1. April 1928. Loven 
kan derfor kun ændres forinden dette 
Tidspunkt ved et aabent Brud paa trufne 
Aftaler, og en saadan Fremgangsmaade 
vil af Tusinder af Tjenestemænd blive 
modtaget som en Krænkelse af deres Ret
tigheder og blive mødt med en skarp og 
enstemmig Protest overfor dem, som har 
medvirket til Fuldbyrdelsen af denne Rets
krænkelse. 
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'DANSK fQKOMOTIV'JiDENDE 

FORLIGETS VIRKNINGER 

Fra 1. Juli d. A. nedsættes, i Henhold til 
det mellem C. 0. II og Regeringen afsluttede 
T◄'orlig, Dyrtidstillægget med 3 Portioner og 
Konjunkturtillægget med 1 Portion, og neden
for er anført Virkningen af Forliget baade med 
Hen yn til førnævnte og med Hensyn til Time-, 
J{øre- og atpenge. 

Lokomotivførere med begge Alderstillæg ned
sætte med 225 Kr. 60 Øre aarlig eller 18 
Kr. 0 Øre maanedlig. 

Lokomotivførere paa Grundløn og 1 Tillæg 
ned ættes med 222 Kr. 60 Øre aarlig eller 
J 8 Kr. 50 Øre maanedlig. 

Lokomotivfyrbødere med 2. og 3. Alderstil
læg nedsættes med 220 Kr. 80 Øre aarlig 
eller 1 Kr. 4-0 Øre maanedlig. 

Lokomotivfyrbødere paa Grundløn og 1 Til
heg nedsættes med 219 Kr. 30 Øre aarlig 
eller I Kr. 27½ Øre maanedlig. 

Time- og Dagpenge. 

Lokomotivføre-re: 

Timepengene nedsætte med 4, Øre til 38 Øre, 
[ulde Dagpenge med 80 Øre til 5 Kr. 110 Øre 
og Nattillæg med 30 Øre til 2 Kr. 65 Øre. 
Lol,·01notivfyrbøclere: 

Timepengene nedsættes med 4 Øre til 29 Øre, 
fulde Dagpenge med O Øre til 4 Kr. 40 Øre 
og Nattillæg med 30 Øre til 2 Kr. 

Kørepenge. 
f,olcomoti!Vforere: 

1 Døgn nedsættes med 1�3 Øre til 3 Kr. 60 
Øre og en Køretime med ;l Øre til 25 Øre. 1 
Hm1gertime bliver 12½ Øre. 
fiokonbolivf yrbødere: 

I Døgn nedsættes med fili. Øre til 2 Kr. 93 
Øre og en Køretime med 3 Øre til 19 Øre. 1 
Ha ngertime bliver 9½ Øre. 

Natpenge. 

Fpr Tjenest mellem Kl. 10 Em. og Kl. 6 
11lorgen: 

For Lokomotivførere bliver Jatprngene ned
sat med 6 Øre til 38 Øre. 

For Lokomotivfyrbødere bliver N atp ngene 
nedsat med 4 Øre til 27 Øre. 

STATSBANERNES 

SOMMERKØREPLAN 

(Slullcl.) 

Københav, Korsør. 
Tog 13, der nu gaal' fnt København 6,54, 

senerelægges som et nyt Tog 11, København 
Af. 8/19-.Roskilde An. 9,37; herefter planlæg
g-es Tog 1 med Standsning ved Stationerne mel-
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lem København og Roskilde og afsendes fra 
København 7,02. 

Eksprestog 3, der nu gaar fra København 
7,56, afsendes først 8,04, men faar samme An
komsttid som nu til Korsør. 

Eksprestog 5 afsendes fra København 8,37 
og det dubleres i Ferietiden med et nyt Eks
prestog 9, København, Af. 8,45. 

Der indlægges et nyt Tog fra Roskilde 14,10 
over Ringsted til æstved, An. 15,34. 

Tog 31, der nu gaar fra København 15,10, 
af endes først 15,29. Ankomsten bliver soIJ1 nu 
18,35. 

Der indlægges paa Søn- og Helligdage et 
nyt Tog fra Roskilde 21,11, An. København 
22,05. 

Fyn. 

Der indlægges paa Hverdage et nyt Tog fra 
Odense 9,15, Ankomst Nyborg 9,58; et nyt Tog 
Tog fra Nyborg 13,04 til Strib, An. 14,04, hvor
fra det overføres med Eksprestog Nr. 3 Færge; 
et nyt Tog fra Fredericia 13,17 til Odense, An. 
15,15. 

Assensbanen. 
Drr indlægges paa Assensbanen 2 nye Tog 

i hver Retning, og Toggangen paa Banen om
lægges betydeligt. 

Fredericia-Randers. 
Der indlægges et nyt Tog fra Horsens 5,51 

til Skanderborg, An. 6,39, hvor det faar Til
lutning til Tog,et, der er i Aarhus 7,42. 

Endvidere indlægges et nyt Tog fra Hor
sens, Af. 14,38 til Aarhus, An. 16,09. 

I sydgaaende Retning indlægges i Tilslut
ning til Tog 934-, Aarhus An. 10,25 (mod nu 
10,43) et nyt Tog fra Aarhus 10,34 til Horsens 
An. 11,59. 

Desuden indlægges et nyt Tog fra Aarhus 
22,35 til Skanderborg, An. 23,18, hvorfra det 
føres videre Kl. 23,55 til Horsens An. 0,38. 

Endelig indlægges paa Søn- og Helligdage 
et nyt Tog fra Fredericia 19,32 til Horsens, 
An. 21,06; herfra fortsættes det efter Ekspres
toget Kl. 21,33 til Aarhus, An. 22,55, hvor det. 
har Forbindelse Nord paa til Randers. 

Randers-Frederikshavn. 
Der indlægges et nyt Tog fra Randers, Af. 

'13,03, til Aalborg, An. 15,14. Det faar her Til
slutning til det for Tiden Kl. 15,05 afgaaende 
blandede Tog, hvis Afgangstid fra Aalborg ud
skydes til 15,25. 

Der indlægges et nyt Lokaltog fra Randers, 
Af. 17,33, til Holstebro 18,45. 

I sydgaaende Retning indlægges et nyt Tog 
fra Aalborg 7,37 til Hobro, An. 8,54. Herfra 
føres det videre 9,29 efter Dageksprestoget til 
Randers, An. 10,11. 
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'DANSK fQKOMOTIV.T, DENDE 
Aarhus-Grenaa og Randers Ryomgaarrl. 
Der indlægges et nyt Tog fra Aarhus ·ø.,

AE. 10,28 til Grenaa, An. 12,24-, og et nyt Tog 
fra Grcnaa 10.53 til Aarhu. Ø., An. 13,07, et 
nyt Tog fra Randers 10,36 Lil Ryomgaar-d, An. 
t 1,31, .·amt et nyt Tog fra Ryomgaard .11,50 
Lil Randers, An. 12,45, paa Hverdage et nyt 
Tog fra Aarhus Ø. 17,05 til Mørke, An. 18,03, 
hvorfra det returnerer 18,13 med Ankomst til 
Aarhus Ø. 19,10. 

Fredericia-Esbjerg. 
Der indlægges et nyt Tog fra Fredericia 

10,4 7 til l!..sbjerg, An. 13,11, et nyt . Tog, fra 
E bjerg 13,55 til Vejen, An. 15,27, hvorfra det 
videreførtes Kl. 15,54 efter Hurtigtog Nr. 1021 
til Fredericia, An. 17,17. 

EsbJerg-Ringkjøbing-Langaa. 
Der indlEegges et nyt Tog fra Eshjerg 14,15 

Lil Var-de, An. 14-,43, hvorfra det returnerer 
15,47 til E. bjerg, An 16,10, og med Tilslutning 
I il Tog 1023, Esbjerg Af. 16,33. 

Det hlandede Tog Nr. 1010, Struer Af. 8/1:0, 
senere}æggcs med Afgang 9,23 og faar Tilslut
ning fra et fremskyndet Tog 1181, Struer An. 
9,18 (Natforbindelsen fra Kjøbenhavn 23,25 
over Give). Tog 1010 fremskyndes og ankom
mer til Viborg, til samme Tid som nu. 

Persontog Nr. 1036, Skive An. 21,19, videre
føres til Viborg ogsaa paa Torsdage. 

I modsat Retning videreføres Tog 1045, Vi
borg An. 23,40, ligeledes paa Torsdage til Skive 
foruden som nu paa Søn- og Helligdage. 

Bramminge-Tønder. 
Tog 1064-, der nu g,aar fra Bramminge 17,30, 

af endes allerede 17,03 og ankommer til Tøn
der 18,51 (nu 19,47), hvor det faar · Tilslut� 
ning til Tog 1419 til Sønderborg. 

Slcanclerborg-Skjern.· 
Toi 98., der nu gaar fra A!1rhus _9116, a·E

sendes derfra først 10,10 1il Skanderborg, An. 
10,45, - hvorfra det videreføres, som et nyt Tog 
til Silkeborg, An_. 11,35. Her faar det Til
slutning. til det nuværende T_og, Silkeborg Af. 
12,06. 

Der indlæg,ges et nyt Tog fra Skanderborg 
l.6,55 til Silkeborg An. 17,42. Toget faar i 
Skanderborg Forbindelse tned Dagekspre:;,tog 
Nr .. 949, Skanderbor.g An. 16,48, et nyt Tog fra 
Silkeborg 18,55. til �kanderborg, An. 19,50, .l1yor 
det faar Tilslutning til Aarbus, An. 20,53. 

Brainminge-Silkeborg-Langaa.· 
Der indlægges et nyt Tog fra Bramminge 

14,25 (Tilslutning fra e<t nyt Tog fra Esbjerg 
13,55) til 1,rngaa, An. 18,56, hvorfra det videre
føres til Randers, An. 19,13-, ·et nyt Tog· fra 
Randers 11,55, Langaa Af. 12,17 til Silkeborg, 
An. 13,43, hvorfra det efter et Ophold videre-

føres Kl. 15,27 til Bramminge,• An. 18,36. To
get føres ind til Esbjerg, An. 19,05. 

V ejle-H ols-(;e'"bro4truer. 
Tog 1181, Vejle"lil. Af.' 5,55, fremskyndes 

l)aa trækningen!- g ankommei, t-'il Struer ca.
1 Time ti:dligere -,�nd nu, 9,,18: mod 10,10. Del
faar i Holstebro tfishtning til Vestkystens Tog
1017, Af. 8,53, og 'i ,-Struer• bl Tirybanens Tog
11,03, Thisted An.:_:13,20, samf'tif det østgaa
ende Tog 1010, St;.f_1.1:er · Af. ·'9,23: ·· Rejsende fra
København med Nal�l<.sprestoget, København
Af. 23,25, faar herveit' en ny ·Forbindelse med
Thybanen, idet de over Esbjerg og Langaa først
kan være i Thisted Kl. 16,22.

Der indlægges-et nyt Tog fra Vejle H. 11,42 
til Brande, An. 13,21, et nyt Tog fra Brande 
19,17 til Vejle, An. 21,31, videreføres fra Vejle 
22,00 til Fredericia, An. 22,55. 

Struer-Thisted. 
Tog 1103, der nu 'gaar fra Struer 9,23, af

endes først 9,30 og fremskyndes med Ankom ·l 
Thisted 13,20 (nu 13,55). 

Tog 1107 (nyt Nr: 1105), Struor -Af. 13,10, 
fremskyndes og :k'ommer til Thisted 16,22 (nu 
17,35). 

Der indlægges et nyt Tog fra Thisted 11,52 
til Struer, An. 15,07, paa Søn- og ·Hellig,dage 
et nyt Tog fra Struer 15,32 til Thisted, An. 
19,10. 

Skive-Nykøbing. 
I Maanederne Juni, Juli og August indlæg

ges et nyt Søndagstag, fra Nykjøbing 20,55 til 
Skive, An. 22,32. Det returner(lr fra Skive 
22,45 til Glyngøre, An. 23,48. 

H obrn--=Løgstq.r. og_. Aalestrup-Viborg 
;_Herning.. 

Der indlægges et nyt Tog fra Løgstør Kl. 
6,30,. An. Hobro-8flo;'°fl'.v-orfra ·det 'føres, videre 
til Randel's, An. l};26� Toget faar her . F0r
bindelse . til det syligaaehde· Dag�ksprestog

. 
Nr. 

942, et nyt Tog fra Hobro 20,15 ._til L!"gstør, . 
An. 22,22. 

JUBILÆl!J.M 

Den I.. Maj fejred� Loko.motiyfør�r H. E. I!<ich, .·. • .•. 
Langaa, 25 AitrsdJJ,gen for , si-n. ··:Ansættelse som Lo: •: · ,. 'I\· 

komot.ivmand. · · · · 1 • � • '' • • • � ,-,.' 
Jul;ilafen er en god' og pllgtopfy-ldendti 1,okoni-0-·' �. ! :, "'! • • �' 

'livn'.i:and, som det var' os e1n',Jædc al bi•iiige ·voro- ø-11- � 
sker paa Mærked·agen. Held og Lykke i den kom-
mende .Tid. 
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DØDSFALD 

A. P. C. Olsen. 

Luko111olivfører A. P. C. Olsen, yborg, er den 
t. Maj afgaaet ved Døden ret 1Jludselig, kun M 

ar gammel.
Olsen var kendt af mange Lokomotivmæud c,g 

særlig af dt•, som har he øgt Rekrealionsbj mmet 
de sid te ar ved Scl. Han dagstid, paa hvilken 
Tid Afdød gerne søgte og fik n tiltrængt Hvile 
og Lindring for den ygdom ( erve- og Hjerte
sygdom·) for hvilken han nu maalle bukke under. 

Kammeraterne vil mind s Olsen, hvi rare a
sy1t altid lyst• so111 af en stille Glæde, som en sinds
ligevægtig, brav og trofast Kammerat, hvem del 
stedse laa paa ind al være ine kær , ja, alle 
sine Medmennesker til Behag, Gavn og Glæde. 

.·Erc være ban Minde. 
C. 2'hygeso11.

Lokomotivforer A. P. C. Ols •n begraves onclag 
den . ds. Kl. 121j4 i Nyborg. 

----- ------

1·c111ævuelse fra 1 5-27: 

Loko111otivfyrbod<•r E. . C .. Jørg •nsen, Aarhus 
li., til Lokonrolivfon•r i Brande (111in. Udn.). 

Lokomolivfyrbod r A. V. IC E11dC'l"sen, Giedser, 
til Lokomotivforer i ykjøbing F. (min. Udn.). 

/•'orflyllelse efter An ogning fm 1.-5.-27: 

Lokomotivfører J. midt, Brande, til Esbj rg. 
Lokomotivfører J. E. Bredahl, Grindsted, til 

Nykjøbing F. 
Lokomotivfører V. E. Johansen, Gjedser, til 

Kbhavns Godsbgd. 
Lokomotivfører N. L Madsen, ykjøbing F., til 

jeds<'r. 
Lokomotiv ror r T. V. J. Hoppe, Fr •cl •ricia, til 

Vejle H. 

Af 1.ed: 

Lokomotivforer .J. F. f. ,�ragill'r, Kbhav11s 
Godsbgd., paa Gru11CI af vagelighed 111ed Pens. 
fra 31.-7.-27 (miu. A[sk cl). 

Dodsfald: 

Lokomotivfører P. Christensen, ykjøbing F., 
d<'n 1 J .-4.-27. 

N avneslcifte: 

Lokomotivfyrbøder K. . Han en, ønderborg, 
h •del r fra 4.--1.-27 Karl Aage Spangloft. 

KØBENHAVNS LIGKISTEFABRIK 
TELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ 50 TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfuld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding. 

Nu lugter" Tiklo" godt! Camillus Nyrops Etabl. Vesterbros Vinimport Den stærke Duft er nu forsvundet; yt·op o_q Man_q AJS. 
men Renseevnen er ufornndret. Købmageri:-ade 43. - København K. Absalonsgade 34 
u Tiklo" reoser Hænder og Tej Telefoner; Cen�ral 768 og 10028. 

for Olie, Fedt, Sod, Malini, Tjære
. .

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg, o. lign. og er ganske uskadelig.
Speclalit,t: 

Tlf. Vester 4988 TIL Vester 4988 

Wornlng & Petersen, Vejle, Bandager Ul vanakellge TIifæide, 

Nærværende ammer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Maj. 

Redaktion: Vesterbrogade !l8 A •, Kjøbenhavn V. Annonce-Ekspedition 
Tlf. Ve�ter 817J eller Centr. 14,613. Ny Vestergade 7 •, København K.Udgaar 2 Gange maanedlig. Telefon Central 14,613. 

Abonnements11ris: 6 Kr. aarlig. Kontortid Kl 10-4. 
Tegneø paa nUe Poøtkontorer i Skandinamen. 
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Godkendt af Den Kgl. V rinær-oglund·I 
bohøjskole i Hen hol , . Lov af 6 i-io! 1921.1 

I RATTUTSSALOSKONTOR I 
Amloisvej 8. København V. 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 

15 Njalsgade 15 

Køhenhavn 

H v o r b o r j e g, n a a r j e g 
kommer til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 407 3-40 7 4 
Gode Va,rel er, billige Priser. 

I Tilbud til 

pecialitet: avoy Cabaret med varm Ret 1.75 

Ærbødigst Cbr. Nielsen. 
Forhen Afholdshotellet, 

Colbjørnsensgacle 29. 

Tjenestemænd. 
De kan for Fremtiden faa. aabnel en Konlo, paa t. Klasses 

Herre- og Dameskræderi saml Herrekonfektion og Drengetøj, 
paa Ratebetaling til Il solnl kontante Prl er. 

M e ,l H ø j a u te l R e 
J. V. Jen■en, Skræddermester. Gl. Kongevej 135 B. Vatr. 4610. 
Udt•n Udhe1aliuz: Uclen Udhetallnic 

•M���•��•��M
Telefon 4016. Telefon 4015 + C• 

·------- Q Engha.Y !.�!�rbros F rug�!;�.�� ..•. li Q 
! Fo1.·lang

I O Vru!!t og Gr011tsagl'r .. Tørre<le frugter samt Con-1•r ves .. Hil lig Priser. 2 

m m =•����t!t�•!•��M 

f "Slots�ry ggeri�t" S f !. Larsens
Pr��fl

.i
� •• �kJ.�tf ��U!!!Bb;!!!edgade 57.

! Husholdnmgsøl & Skibsøl I Reparationer udføres paa eget Værksted. - Telt'. Ve ter 4:83 y. 

,, · · · · ,, J A k , Bag e ri & Co n dlt o rl w Orig10al pastcunseret Aftapning w ■ g e r. 0 V • Flensborggade 61. Tlf. Vest. 8857 

W 
Faas paa Hel- og Halv-Fia ker W anbefaler sig til d'Herrer Jernbanemænd med I. K lalililt'8 Vnrer. 

JA.:a:::a:::E:a::�•••••• Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages .• M"or�••111hrfffl hrlnC'l'fil. i11or2'enhrød hr111,;c s. 

1 
lcdu1rt Veetergade 3 lbkn. l. 

0 Amk. Gummivare 

� 
hderspujter, Snild$ A S71cplejeartikler 

Ill. Prilhs-te 110• lSO Øre I Pr,mrk. 
IISIRU ll!PU,TIO! ♦ Tel1. IJeo 1195 

Jernbanc■rn4 10 ,et Rat.11 

VAREHUS 

f ��:�sflto:r_sk e:!læRgf_in g s,;��r.a!i1� H . (;. B a Il s e Il' 
62, \'e�terbrngRde 62.'tørste, billi1?ste og bedste 

Trikotage- ou Garnforretnlrg. 
Herre- og Drengeekviperings- -- tort dvalg. --

Forretning og -Skræderl, 
I 

Underbeklæd11i11g, ,'trømper, Sokker. 
Und ar beklæd n In ø, H�at�te�oø

!!.......::
H�u�er�___J�=Le�v�e�rw�1�d0�r�til�-�.1,'�o•�·bt�·u�i,:s�r o�r�eru�· n�g�eo�. '=! 

,,S C HULT Z'', Istedgade 134.
Telefon 11 372. 

=========== ALT I MANUFAKTUR T[L BILLIGSTE PRISblR =========== 
SPEC[ALITET: �laskintøj, kjor·ter, Underbeklædning. Dr11ngetøj

1 Linned, Forklæd1>r Sengeudstyr. 
G,wln11t.11flldlt-r modtaceø. !liltat11h11nefunktion11ert'r 5 pCt. Rabnt 

STØT DANSK INDUSTRI KØB DANSKE VARER 

KØB 
i Varemagasini,t - ved Frk. Jens n - \'e�tergade 1, 'r. Sun<ll.iy. 
Tel••fon 2305 -- Stort Ud valg i Legetøj - Telefon 2305.

Køb Forbruget hos 

J. Chr. Sørensen
Brdr. Nielsen, Brogade 5, Nr. Sundby Jurni��er: .. ���:�med Tapet- og Farvehandel 
Fe t-, Brude- og Jubilæum.agaver. . ·kyttepræmier i i;tort Udvalg Vestergade O • Nørr" :--undlJy -Tlf. 1 IM 

Kunstige Tænder 
indsættes. - Hele Tandsæt 60 Kr.
Omstilling af æl<lre Tandetykker samt 

Reparationer hurtig og billigt. 

W. Kno k e, Søndergade 51 2 

� 

H. P. Salling og Sønner 
Ves·eroade 511 Telefon 76 

St o r t  Udv alg i 
Messing- og Kobbervarer. 

--

Jensen og Nielsen 
Stort Udvalg i 

i moderne Gravmonumenter 

Kirkee:aardsvej I, Tlf, 13 7 9. Aarhus ____. 

C 

f • 

I I 

-ØUila. a&l:A,@ss:~;:::==-........ -
MANuFAKTuRv ARER & TRIKOTAGE .. 

- ... 
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