
29. Aargang N� 10. I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. Maj 1929.

RICHARD LILLIE 

Den først Maj i Aar overgik Forenino-en 
mangeaarige Formand, Richard Lillie, til til
ling n om Materialforva.Her ved 'entralværk
sted t i Kjøbenhavn. Følgen heraf var d n 
at Richard Lillie maatt nedlægge it Mandat 
om Foreningen før te Tillid mand. Dermed 

af lutt de en Periode i For-
eningen Historie, om det vel 
nok er værd at kaste et Blik 
tilbage paa. Lillie blev før te 
Gang indvalgt i Foreningens 
Hovedledelse i pril 1912, men 
forinden den Tid havde ban 
allerede været Medlem af fde
lingsbe tyrel en . for Ø terbro 
Afdeling og paa n Generalfor
samling i Foreningen fungeret 
som Sekretær. Men om anført 
blev han i April 1912 Medlem af 
H. B., og der blev straks Brug
for den unge Mand rbejds
kraft, fordi d r paa den Tid va:.
stærkt Røre indenfor Organisa
tionen for at skabe en stærkere
Organi ation form. Der blev kort r.Eid eft r
ban Indtræden i L del en nedsat et Udvalg
for a-t udarbejde et Forslag til den nye Orga
nisationsform. Indenfor dette Udvalg viste han
sig straks i Besiddelse af den Energi og Forud
seenhed, som senere stadig prægede hans Virk
somhed.

Paa Foreningens Generalforsamling 11. De
cember 1912, hvor Organisationsforslaget blev 
vedtaget, blev Lillie valgt til Lokomotivfyrbø-

<lerne Hovedafd lino- formand. Det vakte den 
Gang Opmærk omhed om han Per on, at han 
paa eneralfor amlingen anbefal de ig ·elv til 
F rmand po ten. elv om det den Gang, da 
han var et ube luevet Blad i Foreningens Hi-
torie, ikke just var bare for ham smigrend 

Bemærkninger, der faldt om d 
af ham fremsatte dtalelser, 
retfærdiggjorde han fuldt og 
helt hvad han havde ag,t, for
di han blev n udm rket og 
fOl'træffelig Hov dafdeling for
mand; og det kan vel nok sige 
uden at til idesætte Hensynet 
til de enere Kred formænd, at 
Lokomotivfyrbøderne ikke har 
haft nogen bedre eller aa gocl. 
Han var straks i fuidt Arbejde 
for at skabe bedre Forfremmel-
esforhold og bedre .rrjeneste

tid forhold. Den særlige Aar
. ag til, at disse pørgsmaal 
bragtes i Forgrunden, skyldte 
t Par held, der forefaldt. I 

cl t 'ene 'Iilfælde havde Personalet en uforhold -
mæ ig lang rbejdstid og i det andet Tilfælde 
var det en Lokomotivfyrbøder, der fungered 
om Fører. I Arbejdet for at skabe ordnede For-

hold paa begge disse Omraader, atte Lillie 
inEnergi ogArbejdskraft ind, og ved fællesB -
·træbelser og ved taalmodig Afventen at de

rigtige Tid punkter for Organisationens Ind
sats, lykkedes det efterhaanden at bringe Løs
ning paa de nævnte Sager. Ved Lillies Initiativ
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

oprettede Hjælpefonden i 1914, 0<T af den B -
styre! c rnr han Medl m fra 1914 til 191 . J 
1915 ornorgani credo Organi ationen igen, idet 
rnan fra HoYedafdelingsformen gik ver til 
Kredsinddelingen, og Lillie fort att om 
Kred formand for Kred ] J. 1 1915 blev Lillie 
Medlem af J ernbancorgani saitionerne Fælles
ud valg, og fra 191 til 1922 var han dette cl
valg Formand. Endvidere var han i 1915 
M dlem af det første Tjene tetid udvalg og 
i 1919 Medl m af det andet Tjene tetid udvalg. 
I 19] valgte han om Foreningens Formand 
kort før Organi ationen gik ind i Arbejdet for 
Lonning loven af 1919. Han var ernlvidere 
Med I m af Ordrekommis ionen af 1922, og L. 
er nu Medlem af Eksamenskommis ionen. 
Endelig var han Medlem af Uddannelseskom
mis ionen af 1922. Lillie var og aa tærkt in
tere eret for Oprette! e af Feriehjemmet, og 
d- t kyldte for en stor Del han varme Inter
esse ogsaa for dette Spørgsmaal, at Feriehjem
met er den gode Institution den er, velegnet til 
at kaste Glans over D. L. F. 

Hans Initiativ og Intere e har været kraf
tig medvirkende .til, at Organisationen nu er 
i Be iddelse af en ret anselig Kaiptal. 

Paa mangfoldige Maader har Lillie arbejdet 
for Lokomotivmændene Interes er, altid var 
han magen og fuld af Energi, og paa alle de 
for k llige Omraader, hvor der kunde være 
tale om et lag for Bedring af Lokomotivmæn
dene Kaar, ler kunde man være sikker paa 
at finde ham. 

En Redegorelse for Lillie hele lnd at for 
danske Lokomotivmænd vilde være u t amme 
. om at kriYe Organi ationen Historie for det 
Tid rum, hvor han har været i før te Række. 

Men om Foreningeus Hi torie i Lilli s Tid 
kansigesdet, at han har prægetOrgani ationen 

rbejde; i de mindste Ting var han med, 0<T i 
de tore Ting var han i , pid en, altid ufor agt 
og altid kraftigt træbende for at naa det bed te 
der kunde naa for Lokomotivmændene. 

Derfor vil vi rette os og hil e ham og i<Te 
ham en ærlig Tak for veludført Arbejde, id t 
,·i c:amtidi<T ,n ker ham til Lykke i den nye 

tillin<T. 

VORE AARSMØDER. 

Der forelaa for Kongre en i Aar det vig
tige pørgsmaal a•t vælge en ny Formand i 

tedet for rnr hidtilv rende Formand, der fra 
1. [aj er oyergaaet til en anden tilling inden
for tat banerne. Denne Sag gjorde, at Be
handlingen af Beretning m. rn. fik en forhold ·
Yis blid Karakter, id t det paa Forhaand rnr
afgjort, at der, selY om der havde værct An
ledning uertil, ikke var nogen om helst Grund
til tormløb paa Formanden eller at rej e no
gen særlig t rk Kritik, fordi han ved Kon
"re sen Afslutning ikke længere var lndeha
vor af Foreningens før te Tillidspo t. Men
iøHigt haYd d nylig afsluttede Folketing -
valg og aa sat sit Præg paa Kongre en, i
Modsætning til ituationen ved vor foregaaende
Kongres, idet man nu nærede den Forventnin<T,
at Mini teri t tauning vilde stille sig for
staaende OYerfor berettigede Krav om Ændring
af nogle af de � oran taltninger, om Ministe
riet Madsen Mygdal gennemførte uden nogen
omhel t Hen yntagen til Tjenestemændene. 

E(7entlig talt laa der ikke paa Kongre sens 
Bord Forslag af nogen op igtsYækkende Art 
der var egnet til at ætte Lidenskaberne i Be
væge! e, og kulde der endelig være Tale om 
noget i den Retning, maatte det være Forsla
get om Oprettelse af en Kr els for Motorførerne, 
men heller ikke dette Forslag gav Anledning til 
nogen særlig varm Debat; de midlertidige Love 
for Kreds III blev v dtaget, og der nedsattes 
et Lovudvalg, om til næste Kongres skal fore
lægge For la(7 til .Ændring af Organi ationens 
Love, aalecl- at dis e ogsaa kommer til at om
fatte Motorførerne. • 

, alget af Formand gav nledning til ret 
stærk Meningsudvek ling, idet Lokomo•tivfører 

oph. J nsen, Fa., blev bragt i Forslag af en 
Del Repræ entanter og af Hovedbestyre] en og 
Lokomotivfører K. Johansen, Gb., der bragtes 
i For lag af adskillige Repræ entanter. Ende
lig fore loges Foreningens ekretær, Lokomo-
1ti vfører E. K uhn, der imidlertid frabad ig 

alg. laget kom derefter til at staa mellem 
de to før tnævnte, og oph. Jensen gik af med 

ejren og er ·aalede nu Organisationen For
mand. ternmetallet mellem de to foreslaaede 
delte ig temmelig ligeligt, der var kun en halv 

nes ternmer Forskel. 

106 

e 

e 

(' 

s 

0 



DA SK LOKOMOTIV TIDENDE 

or nyvalgte F nnand r godt kendt inden
for danske Lokomotivm· nd for sit rbejde in
denfor Organi ationen Ledel , idet han har 
haft æde ind nfor I r cl U s Lede! e fra 1915 
-1920 og i Kr d I' Ledel e iclen 1921, de
sid te fire Aa1· om I red formand. D t var
derfor et ret naturligt vancern nt. der ket
paa Kongre n, o vi føler o overbevi t om,

at rgani aitioncn under han Førerskab vil
være i god Hænder. D r hviler altid en vel
gørende Ro over , oph. J n en; han tager al
vorligt og undt paa Forening arbejdet, og vi
tager ikke fejl naar vi i0 r, at han altid vil
forstaa at vælge d n kort te Vej for at naa de
Maal, Forening n ætt r ig. Det var glæde
ligt at e, cft r at Valget rnr overstaaet at
Medlemmer, cl r ikk havde 0iYet oph. Jensen
sin temrn , rej te ig f r at til i ge ham dere
Støtte og l ed te Hjælp for at fr mme For
ening arbejdet.

Det amme haaber vi vil bliYe Tilfældet for 
alle vor Medlernrn r Landet ornr, og at de vil 
slutte krnftigt p om Formanden og at Enig
h d maa blive cl t her kend ,til tyrl el af 
Organi ation n. 

l nleclning af, at Organi ationen i Aar
fyldte 30 ar var cl r i Forbinde! e med Kon
g1· en an-anererot en l< e trnidclag, i hvilk n ca. 
220 Mecll mm r me I Damer deltog og enclvider 
for kellige af l•'orening n indbudte. 

Denn Fe tligh cl forl b paa bed te Maad . 
Der blev holdt flere Taler for Organi ationen 
og den L dclse og blev af unget nogle an°e, 
der var forfatt t i  Da0 n Anledning. an°ene 

0jorde megen Lykke blandt Deltagerne. Efter 
Fe tmiddagen var der Bal, hvori der deltoge 
Il d Liv og Lyst. 

Kl. ca. 3 luttede den vellykkede Sammen
.kom t. 

STATSBANERNES NØDBREMSER. 

Nødbremseventilerne for smaat 

H r i Blad t har vi umiddelbart efter det al-
vorlig Uheld, cl r pa erede ved anemøllen 
øndagen d n 10. Mart , paapeget det uheldige 

i, at :Nødbrem eventilernes Virkning var saa 
lang om og aa vag, at Lokomotivføreren ikk 
fik n aadan 'l'ilk ndegivel af, at Nødbrem-
en var sat i Funktion, at han ud n at r fl kterc 

turd ættc Brem en paa. Vi paapeg de endog, 

at Virkningen var aa vag, at en almind lig 
o0 j· vnlig forekommende tæthed kund for
vck le m d ødbr m eventilen Virl ning. Re-
ultatet af den mod tat ban rne N ødbrem e

t m rej t Kritik bl v, at tat ban rne an
stilled ] 01· øg med et Prøvetog; og om Re-
ultatet af di Prøver har tat banerne den 

12. d . ud ndt en Erkl -ring il Dag pre en.
i har for Yort V dkommend intet t til denn

Erklæring, udover hvad i er bl et bekendt 
rn d genn m Da0 pre en, men vi har den p
fatt l e, at tatsbanerne, uden at det vilde an-
0rib tatsbanern Økonomi for tærkt, m get 
g dt amtidig kund lade Fagblad ne faa ndel 
i d t aalede ud endte Nyh dsstof. 

Det har Fagbladene alt aa ikke faaet, men 
efter Dag pre en lan vi itere den ud endte 
Erklæring: 

»Som Re ultat af Prøven fandt man, at efter
lndfør 1 en af tøne Lokomotiver m d krafti-
0 re Ejektorer end tidlig re og anvendt til at 
trække lange Tog er det tvivl omt, om den 
Tilkendegive! e, Lokomotivføreren faar, under 
alle Forhold ei· helt tilfred tillende, for aa idt 
angaar de Tog, hvor de mind te Nødbrem cv n
tiler er anbi-agt. amtidig kon taterede det, 
at abningen af d mindre 1 ødbrem eventiler 
ikk und r alle Forhold bragte d a,tomati ke 
Konduktørventiler (Hurtigbrem eventiler) til 
at fon "ere aa hurtigt, om øn keligt er. Man 
bar dereH r be luttet uopholdeligt at er tatte 
alle eksi ei-ende ødbrem eventiler m d Und
tage! e af d tør t , om anvende i ærtrafik-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

vognene og ovevognene, meµ .l;>etydelig tørre 
Ventiler end de nuværende, saaledes at en utve
tydig Tilkendegivel e af Nødbremsnin° vi e 
Lokomotidøreren, amtidig med at ødbrem -
ningen EffektiYitet forøge kendeligt. 

Med Hen yn til pørgsmaalet om Indførel 
af Trykluftbrem e i Persontog i tedet for den 
nu anvendte Vacuumbrem e skal man udtale, 
at Trykluf.tbrem en i sikkerhed mæssig Hen
seende ikke rummer særlige Fordele i Forhold 
til Vacuumbrernsen. I aar man i visse Lande 
er gaaet over til Trykluftbrem e i Persontog, 
er dette sket samtidig med, at Trykluftbremse 
indførtes i Godstog, navnlig motiveret ved Be
sparelse i Hen eende til Personale; de Forhold 
som betinger denne Økonomi, navnlig ved Kør
sel med lange Tog over lange Af tande, eksi te
rer imidlertid ikke her i Landet. 

Bekostningen ved In/iførelse af Trykluft
bremse paa tat banernes rullende Materiel vil 
andrage ca. 12¾ Mill. Kr.« 

Det er for os en Tilfredsstillelse at læse 
om Resultatet af Prøvekørslerne, hvilket langt 
overstiger vor Forventning. Vi stillede os.den 
Gang, man bebudede Prøvekørslen, skeptisk 
overfor Resultatet, fordi Lokomotivføreren var 
forud indstillet paa, at der vilde blive trukket 
i ødbremsen, og vi kan nu, da Stat banerne 
aabent erkender, at Nødbremseventilerne viser 
sig ikke at svare til Forventningerne, trods 
denne Forudindstilling, erklære os tilfreds med, 
a,t man uopholdelig vil erstatte alle eksisterende 

ødbrernseventiler med betydelig større Ven
tiler. For saa vidt dette sker paa en saadan 
Maade, at et Træk i ødbremsen bringer Kon
duktørventilerne til at aabne sig, og at en utve
tydig Tilkendegivel e vises Lokomotivføreren, 
er der god Grund til at være tilfreds med, at 
UhelMt .ved Svanemøllen foraarsagede denne 
Under øgelse, baade for det rejsende Publikum 
og for Lokomotivmændene, der de.r:..ved fritages 
for Sigtelse for U opmærksomh d. 

Med Hensyn .til de i Erklæringen fremsatte 
Udtalel er om Trykluftbremsen er vi derimod 
ikke enig med tat banerne. Det er vistnok 
Bekostningen ved Indførelsen af Trykluftbrem
sen, der anslaas til ca. 12¾ Mill. Kr., der i no
gen Grad har dikteret tatsbanerne det Stand
punkt, de indtager overfor Trykluftbrem en. 
Efter det Kendskab, vi efterhaanden har erhver
vet os til Kunze-Knorr-Trykluftbrem en, byder 

den paa saa mange Fordele, at man uden at 
sige for meget kan betegne den som vor Y a
kuumbremse betydelig overlegen, saavel med 
Hen yn til Bremsevirkning specielt den ens
artede Bremsevirkning paa saavel den forres•te 
som den bageste Del af en Togstamme som med 
Hensyn til Løsning af Bremsen i større 'rog, 
hvilket ofte med vort nuværende System kan . 
have Vanskelighed ved korte Opholcl paa Sta
.tioner. Hertil kan vi føje Bemærkningen om 
den sikkerhed, den manglende Tryghedsfølel
se, om Lokomotivførerne for de store, tunge 
Godstog føler, fordi Lokomotivets Dampfløjte 
kun kan høres ca. 20 Vognlængder tilbage i 
Tog. aar man nu er bekendt med, at 'rogene, 
der fremføres med H-Maskiner paa den østjyd
ske Bane •tit eller næsten altid er oppe paa 60 
Vogne med op imod 100 Vognladninger, er det 
let at forstaa, at det skorter meget paa ikker
heden, naar Lokomotivets Dampfløjte ikke kan 
høres af Personalet i de bageste 40 Vogne, 
hvilket vil sige, at Bremsningen ikke sker efter 
Signaler fra Maskinen, men at Bremsningen i 
Reglen sker efter Skøn. At Fløjten ikke kan 
høres er et Faremoment, og vi henleder paany 
Statsbanernes Opmærksomhed paa dette For
hold, thi der kan en Dag forekomme en Situa
tion, hvor en ekstraordinær Standsning er paa
krævet, og da kan Togpersonalets Skøn ikke 
bruges til tandsning, da er det Lokomotivets 
Fløjte, der skal tilkendegive Bremsning. Hvis 
Maskinchefen ikke er bekendt med dette ·For
hold, som vistnok er van keligt at faa klaret, 
henleder vi som sagt Opmærksomheden paa 
det, det har været fremme før, og Forsøg med 
Fløjteanordninger har ogsaa været foretaget -
men nu ser det ud til, at man helt har glemt 
det farlige i dette Forhold, som dog stadig er 
til Stede.· 

Paa Basis af det foranfør-te vil vi gerne 
understrege, at hvis intet andet kan hjælpe -
og det er jo tilsyneladende tvivlsomt ...:,_ kan 
Indførelsen af Kunze-Knori-Trykluftbremse 
hjælpe, og lad os ,tilføje, at vi har den Opfattel
se, at Statsbanerne for faa Aar tilbage var klar 
over at man maatte skride til Indførelse af den 
omtalte Bremse. Paa de moderne nyere Loko
motiver er Trykluf,tbremse allerede anbragt, 
dette maa der vel have været en Hensigt med. 

Lad os slutte med at sige, at de store Gods
tog, som Erklæringen omtaler som ikke eksi
sterende, allerede løber og bar løbet under de 
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mest forl\·ivled Forhold i flere :\.ar, og Per
sonalet har taalmodig baaret den Byrde, om 
Usikkerb d og Utryghed kaber, i Fon nbiing 
om, at 1' orholdene enten vild blive ordnet paa 
den Maade, at Fløjten blev gjort hørbar helt 
ned til de bage te ogne i Togene Iler at man 
skred til lndførel e af Trykluftbrem e. "'\ il 
man ing n af Delene maa Togene tørrelse 
indrettes efter, hvor langt Fløjten kan høres og 
ikke efter Maskinen Trækkekraft. 

tat banernes Ledelse er bekendt med di se 
Forhold, om Maskinchefen er bekendt dermed, 
Yed ,·i ikke, vi ved derimod, at hans Forgænger 
i Embedet vidste Besked og gjorde For øg paa 
at ophæve den Usikkerhed, der var og tadig er 
tilstede. 

i vil derfor endnu en Gang protestere mod 
Erklæringens Udtalel e om de lange Godstog 
og føje til, at det ikke alene er et Spørgsmaal 
om Økonomi, men i ærdeleshed om jkke1·hed. 

DEN NYE 

TJENESTEMANDS�KOMMISSION. 

Gennem Ritzaus Bureau er der udsendt 
følgende om Nedsættelse af den strak efter Re
geringsskiftet bebudede nye Lønningskom
mission:. 

I § 900 i Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927 om 
StaJtens Tjenestemænd er det paalagt Finans
ministeren i Rigsdagssamlingen 1929-30 at 
forelægge Forslag om Revision af ovennævnte 
Lov. Til darbejdelse af et saadant Revi ions
forslag har Regeringen besluttet at nedsætte en 
Kommis ion, om tæller Repræsentanter for 
Rigsdagens politiske Partier, AdministraJtionen 
og Tjenestemandsorganisationerne. Kommis
sionen har til Opgave at gennemgaa Tjeneste
mandsloven almindelige Bestemme! er (1. og 
3. Del) og til disse at foreslaa saadanne Æn
dringer, SOil). ind�und:µi Erf3:ringer maaitte ha
ve vist ønf;,kelige. Herunder bør det specielt
overveje under hvilken Form det maatte an
ses for hensigtsmæssigt at indføre en Voldgifts
ret i Tjene fomand spørgsmaal, og i hvilket
Omfang tekni ke pørg rnaal bør inddrages
under Forhandlingsretten Regler.

Dernæst overdrages det Kommissionen at 
gennemgaa Lønningsreglerne for de enkelte 
Styrelse grene (Tjenestemand lovens 2. Del) 
og at undersøge, om der bør foretages Ændrin-

g r i de for kellige Tj ne temand kla er · løn
ning mæ ige Pla ring. Under dette Arbejde 
øn ke d t overvejet, om A. Yancement forholde
ne i de enkelte Etater har en til Formaalet sva
rende tilfred tillende I arakter, og hvilke For
an taltninger d r i m d at Fald bør bringe i 
Anv ndel e. 

I Fortsætte! e af Ind tillingen til Finans
ministeren om Revision af tat tjen temands
loven paahviler det Kommi ionen at udarbejde 
Forslag til ReYi ion af Lønning loven for Fol-
ke kolens Lærere.· Kommis ionen kan till alde enkelte agkyn
dige til Deltagelse i ine Møder, endvidere kan 
den ved Behandling af pecielle Omraader ned
sætte Udvalg, i hvilke foruden Kommissionens 
egne Medlemmer enkelte Repræsentanter for de 

ærlig intere ered Institutioner og Tjeneste
mandsorganisationer kan indtræde. Indstillin
gerne fra disse Udvalg skal dog færdigbehand
les i selve Kommissionen. 

Kommissionen bestaar af 16 Medlemmer. 
Regeringen har udpeget Lønningsraadets For
mand, Departementschef i Finansministeriet K. 
H. Kofoed til Formand og yderligere valgt fire
Medlemmer, nemlig Afdelingschef i General
direktoraJtet for Statsbanerne B. K. Øllgaard, 
Kontorchef i Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet William Larsen, Kontorchef i 

ndervi ning ministeriet Andreas Møller og 
Direktør for Statens Sindssygehospitaler G. 
Brøchner-Mortensen. Hertil vil komme seks 
Medlemmer af Rigsdagen, som denne vil blive 
anmodet om at vælge, amt fem Tjenstemands
reptæsentanter, hvoraf 2 udpeges af Statstjene
stemændenes entralorganisation I, en af Stats
tjenestemændenes entralorganisation II en af 
danske Statsembedsmænds Samraad og en af 
Danmarks Lærerforening. 

Kontorchef i Finansmini teriet V. 'rhal
bitzer og Konitorchef i Generaldirektoratet for 
Post- og 'l'elegrafvæsenet P. Knutzen knyttes 
ti1 ,Kornmi · ionen til Varetagelse af · ekretær
forretningerne. 

EN RESOLUTION. 

nder denn Overskrift har den ferslewske 
Presse den 12. cl . ·c1en af Kong1;essen vedtagne 
Resolution angaaende Rich. Lillie. Resolutio
nen findes andetsteds i Bladet. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Den forslew ke Presse led ager Re olutio-

nen rn d følgende Kommentar: . 
», i har ikke villet skuffe Kongressen For

ventninger ved at nægte oyenstaaende højtide
lige »Re olution« Plads - skønt den i lidt paa

faldende Grad har faaet fejl Aclr e. lt hrnd 

vi har med agen at gøre er, at vi har citeret 
et mindre Uddrag ai en Artikel i et Fagblad, 

hvilket dog - hvor lille den Procentdel end 
er, der staar bagrnd denne oppositionelle Grup
pe - vel maa være tilladt. Det havde derfor 
været naturligere om »Dan k Lokomotivmand 

Forening« havd udgydt . in Vredes kaaler 

ornr »Lokomo1tivforeren« end over os.« 

Til denne Kommentar vil vi gerne gøre den 

Bemærkning, at Bladet »Lokomotivføreren«s 

Mening om vor afgaaede Formand aldeles in
gen Værdi har indenfor Lokomotivmandskred

se, og af den Grund heller ikke for os; først 
da den ferslew ke Presse fandt for godt at ud
brede nævnte Blad dgydel er for Offentlig

heden fik de lnteres e for Lokomotivmændene 

og kunde ikke taa uimodsagt. Derfor blev 
Resolutionen vedtaget, og derfor ønskede vi 

Berigtigelsen optaget bl. a. ogsaa i de fer lew
ske Blade, for at den samme Læsekreds, som 

havde læ t den før t optagne otits om Hr. 
Rich. Lillie, kunde blive bekendt med de vir
kelige Forhold. Endelig kunde vor afgaaede 

Formand som offentlig Personlighed ikke være 
tjent med, at Dagspres en gav et gan ke fejl
agtig Billede af ham som Tillidsmand for Lo
komotivmændene. 

lt det-te ,·ed de ferslcw ke Blade meget 

godt, men den Fadæse, de har begaaet ,·ed at 
bringe den omtalte »Nyhed« frem. skal jo aa 

vidt mulig dække 

PRISNIVEAUET. 

Det statistiske Departement har siden Juli 1915 
foretaget Beregninger over Pri ligningen lndfly
del e paa Udgifterne i el Husholdningsbudget. Den 
sid le Beregning foreloge i Januar 1929. Beregnin
gerne er nu ført op til April 1929 og er foretaget 
paa gan ke tilsvarende 1Iaade om ved de nærmest 
foregaaende Beregninger. 

Re ultalet a·f den nu foretagne Beregning frem
gaar af hosstaaende Oversigt, i hvilken er meddelt 
hrnrledes de Udgifter, der i Juli 1911: udgjorde 2 00:1 
Kr., fordeler sig paa de . ædvanlig l enyttede Hoved
grupper af Fornødenheder, dels pr. Juli 1914, dels 
eftPr Opgørelserne pr. April, Juli og Oktober 1!)28 

l 'clgifternes Fordeling }Jaa Buclgellets Hovedgrupper:
Juli April Juli Oktbr. Jan. April 
1914 1928 1n8 JY28 1929 1929 
Kr. Kr. Kr. Kt·. Kr. Kr. 

Fødevarer ..... 35 1266 1 2 0 J 222 J 230 1 24.9 
Klæder Fodloj. 

Va k ........ :2:2:j tl-46 ,j.1�6 4../16 445 44l 
Bolig .......... 24 4.7 478 478 47 485 
Brændsel og Bc-

lysning ...... 81 I :->1• J50 14 J50 154 
Skatter, Konlin-

gen ter o. lign. :203 I� g 473 459 1-59 456
Andre Udgifter .. 10 69f> 68i> 6 5 694 694 

lait . . :2 00 3 52 3 512 3 4.3 3 456 3 479 

l 'clgi/fe11-, beregnet i Procent af l 'dgi/len i Juli 19N
(l 'clgiflen i Juli 1914 - 100):

Juli April Juli Oktbr. Jan. April 
1914 1928 1928 1928 1929 1929 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Fødernrer ....... 100 i-9 0- ii>3 146 147 150
Klæder,Fodtøj, \'a k 100 J9 19 19 19 196
Bolig ............ JOO 193 193 193 193 196 
Brænd el og Bely -

ning . . . . . . . . . . . 100 190 1 5 1 3 1 5 190 
Skatter, Kontingen-

ter o. lign . . . . . . . LOO 241 233 226 226 225 
Andre dgifter .... 100 170 1 16 170 170 

Ialt .. 100 176 176 172 173 174 

samt Januar og April 1929. Endvidere er meddelt 
Tal for den procentvi e ligning for de enkelte Vare
grupper, idet hver enkelt Udgiftspost efter Pri erne 
i Juli 1914 er at lig 100, og dgift tallene til de for
skellige Tidspunkter er sat i Forhold hertil. 

Den amlede dgifts tigning siden Juli 1!)14 for 
hele Budgettet udgør herefter 74 pCt.. og Indekstallet 
/01· Prisniveauet (Pristallet) er saaledes pr. April 

1929 174. 

Med Hensyn til Pri bevæge! en indenfor de en
kelte Varegrupper og Udgiftsposter iden Januar skal 
anføre , at dgiften. til Fødevarer er steget med 
19 Kr., idet der har Yæret I ri stigning for Flæsk, 
Fisk, Kartofler og Æg. Udgiften. til Brænd el og 
Belysning er steget med 4 Kr., idet ligningen i Kul
og Kok priserne ikke har kunnet opvejes af Ned
gangen i Gas- og Elektricitetspri erne. Udgifterne 
til Beklædning samt katter og Kontingenter er gaa
et en betydelighed ned , medens dgiften til Bolig er 
steget med 7 Kr. tigningen i Boligudgiften er bereg
net paa Grundlag af Oply inger fra Huslejestati ti
ken pr. Jovember 192 for Hovedstaden, Provins
byerne og godt 100 Landkommuner, hvilken Under
søge! e ud,·iste n gennemsnitlig Stigning af Hus
lejen fra ovember 1927 paa ca. 1 ½ pCt. Endelig 
har Po ten •Andre Udgifter« været uforandret fra 
Januar til April. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

RESUME 

af Forhandlingerne paa Dansk Lokomotiv::: 
mands Forenings Kongres i Aarhus den 8., 

9. og 10. Maj 1929.

Dagsorclen: 
Kongre sens Aabning. 

1. NaYneopraab af Hepræsentanler.
2. Fast. æltel ·e af Kongres ens Forretningsorden.
.3. Valg af Kongressens Tillidsmænd.

a) Dirigenter, b) Sekretærer, c) Protokolrevi
sorer.

4. Beretning om Foreningens Virk omhed, herunder
Forslag:
a) fra Afd. 1, b) fra Afd. 2, c) fra Afd. 22,

d) fra Afd. 40.
4a. Beretning fra Ferie- og Rekreationshjemsudval

get og fra Statsfunktionærernes Laaneforening, 
herunder Forslag: 

a) fra Afd. 14.
5. Fremlæggelse af Foreningens Regnskab for 1927

og 1928, herunder For lag:
a) fra Afd. 19.

•6. Beretning om •Dansk Lokomotiv Tidende«s Virk
somhed. 

6a. Fremlæggelse af Bladets Regnskab for 1927 og 
1928. 

?. Forslag angac1-ende Ændringer af Lønningsloven, 
herunder Forslag: 

a) Meddelelse fra H. B., b) og c) fra Afd. 38,
d) fra Afd. 52.

8. Forslag til Ændringer i Tjenestetidsreglerne, her
under Forslag:

a) Meddelelse fra H. B., b) fra Afd. 2, c) fra
Afd. 25.

9. Forslag angaaende Ændringer af Anciennitets
reglerne, herunder Forslag:

a) fra Afd. 7.
10. Forslag vedrørendePensio11sbeslemmelserne, her

under Forslag:
a) og b) fra Afd. 2.

11. Forslag vedrørende Lovændringer, heru11der For
slag:

a) og a 1) fra H. B., b) og c) fra Afd. 1,
d) og e) fra Afd. 6.

12. Forslag angaende Velfærdsforaostaltniuger, her
under Forslag:

a) og b) fra Afd. 2, c) fra Afd. 9, d) fra Afd. 14,
e) fra Afrl. 19, f) fra Afd. 21, g) fra Afd. 33.

13. Forslag angaictende Kursus:
a) fra Afd. ::.!, b) fra Afd. 22, c) fra Afd. 61.

14. a) Valg af Formand, b) Valg af Redaktør, c)
Valg af I{ovedkasserer, d) Valg af 2 Med
lemmer til Ferie- og Rekreationsudvalget. 

Afslutning. 
Angaaende Forslagene henvises til Beretningen. 

Formanden aabnede Kongressen og bød alle, saa-
vel Kongresrepræ entanter som de indbudte Gæster 
velkommen til Forhandlingerne og gjorde nogle Be
tragtninger over det iden sidste Kongres forløbne 
Tidsrum og dets Virkninger for vore Medlemmer. 

Formanden sluttede sin Indledning med at mindes de 
i Kongresperioden afdøde Medlemmer, hYi Navne 
oplæstes. 

Punkt 1. Ved avneopraab konstateredes, at 
samtlige Kongresrepræsentanter var til lede. 

Punkt 2. Kongressens Forretning orden god
kendtes. 

Foreningens Æresmedlem, pens. Lokomotivfører 
Chr. Christen en, Es., bragte Kongressen sin Hilsen 
og bedste Ønsker for Arbejdet. 

Lokomotivfører N. T. Brix bragte Prirntbanemæn
denes Hilsen. 

Forretningsfører Leonhard Hansen hilste Kon
gressen fra alle Landets Smed - og Maskinarbejdere. 

Snedker L. Hansen bragte Kongressen Hilsen og 
Tak fra Værk ted - og Remisearbejdernes Fællesor
ganisation. 

Lokomotiv.fører Borgstedt, tockholm, bragte paa 
det sven ke Lokomotivmand Forbunds \ egne de bed
ste Hilsener til Kongressen. 

Lokomotivfører Rob. Lund, 0 lo, hilste paa Norsk 
Lokomotivmands Forbunds Vegne Kongressen. 

Paa den østrigske Delegations Vegne bragte J.
Baldreich en Hilsen og Tak fra den østrigske Orga
nisation. 

Trafikkontrolør Pa1-up bragte en Hilsen fra Dan
ske Jernbaners Afholdsselskab. 

Punkt 3 a. Til Dirigenter valgtes Lokof. M. Mor
tensen, Es., Lokf. Ramkilde, Ar., og Lokfb. K. Svend
sen, Gb., samt A. Lønqvist, Ar. 

Punkt 3 b. Til Sekretærer valgtes Lokf. Herm.
Ohlsen, Sdb., og Lokfb. Juultoft, Sd. 

Punkt 3 c. Til Protokolrevisorer valgte Lokf. K.
Olsen og Lokfb. Vasa Nielsen, begge Gb. 

Til Stemmetællere valgtes Lokf. K. Olsen, Gb., og 
Lokf. Hougaard, Ab., amt Lokomotivfyrbøderne Pe
dersen, Kb., og Nielsen, Kø. 

Lokf. Ramkilde overtog Dirigenthvervet. 
Kreds I meddelte, at man paa Kredsgeneralfor

samlingen havde behandlet Dagsordenens Punkt 4 a 
med det Re ultat, at For laget udgaar af Dags
ordenen. 

Afd. 6 fore laar Dagsordenens Punkt 11 a og d 
ombyttet, og Kreds II foreslaar, at Dagsordenens 
Punkt 11 e udgaar. 

Med disse Ændringer godkendtes Dag ordenen. 
Punkt 4. Formanden aflagde Beretning for Or

ganisationens Virksomhed. 
Punkt 4 a. G. 0. P. Lund aflagde Beretning for 

Ferie- og Rekreation hjemmets Virksomhed. 
Paa Forslag af ca. 30 Repræsentanter vedtoges 

følgende Resolution enstemmigt: 

»De ferslevske Blade har ved en Artikel den 5.
Maj d. A. bibragt Offentligheden et bundfalsk Ind
tryk af Dansk Lokomotivmands Forenings mange
aarige, velan ete og dygtige Formand Hr. Hich. Lillie. 
Artiklen er bygget over Stof i et Blad »Lokomotiv
føreren«, der er Organ for 25 Lokomotivførere, som 
enten er udtraadte eller slettede af vor Organisation. 

I den Anledning udtaler Dan k Lokomotivmands 
Forenings Kongre sin Forbavselse og Harme over, 
at de fer levske Blade, om indtager en førende Stil-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 
---------,--,----===-==---- -- . -� --- --- ---------------

ling indenfor den kon errative Pre e, kritikløst og 
uden at erkyndige sig om den .Paagældende Kildes 
Værdi, har viderebragt Bladet �Lokomotivføreren«s 
tendentiøse O" uvederhæftige kriverier. 

Kongressen der repræsenterer 99 pCt. (ca. 1850) 
af amtlige ved de danske tatsbaner ansatte Loko
motivmænd, beklager, at Formanden, Hr. Rich. Lillie, 
paa Grund af Forfremmelse ikke kan fortsætte sin 
værdifulde Gerning for danske Lokomotivmænd; man 
takker ham for han · store, fortjen tfulde og ansete 
Virk ·omhed i Organisationens Tjeneste. Kongressen 
bringer Hr. Lillie sine bedste Ønsker om Held og 
Lykke i hans nye Gerning. 

Kongressen forventer, at den ferslevske Presse 
paa en ligesaa fremskudt Plads vil bringe denne Be
rigtige! e til Offentlighedens Kundskab.« 

C. A. L-illelu.nd aflagde derefter Beretning for
Stat funktionærernes Laaneforening. 

Derefter tog Di ku sionen om Formandens Beret
ning sin Begyndel e. Forhandlingerne blev afbrudt 
Kl. 17,30. 

Kongre en fort atte 2den Dags Forhandlinger 
d n 9. Maj Kl. 9,30. 

A. Lønqvisf, Ar., oYertog Dirigenthvervet.
Formanden fik Ordet for at replicere til de under

Debatten om Virksomheden fremkomne Bemærk
ninger. 

G. 0. F. Lund gav Svar paa de om Feriehjemmet
fremsatte Udtalelser. 

Derefter gik man til Af temning om Beretningen. 
Punkt 4 b. Vedtoges uden Afstemning. 
Til Pimkt 4 c stillede Afd. 22 følgende Ændrings

forslag: 
»Man hen tiller til Hovedbestyrelsen at arbejde

for at sætte alt ind paa, at det bliver en Overgangs
stilling, aaledes at indsendte Ansøgninger tages efter 
Anciennitet.« 

Samtidig toges Hovedforslaget tilbage. 
Forslag 4 c vedtoges. 
Punkt 4 d. Der frem attes fra Hovedbestyrelsen 

følgende Ændring forslag: 
Kongressen beslutter, at der af Hovedkassen ydes 

Formanden 3000 Kr. som en Tak og Erkendtlighed 
for hans store og opofrende Arbejde for Dansk Lo
komotivmands Forening.« 

Der fremsattes til dette Ændring forslag forskel
lige Underændringer, der forkastedes, og til Slut ved
toges det af Hovedbestyrelsen frem atte Ændrings
forslag enstemmigt. 

Hovedforslaget Punkt 4 ·d bortfaldt derefter. 
Derefter vedtoges Punkt 4 a med 52 Stemmer 

mod 3. 
Punkt 4. Beretningen godkendtes enstemmigt. 
Punkt 4 a. Goclkendtes en temmigt. 
Pimkt 5. Hovedka ereren fremlagdte Forenin

gen Regnskaber for 1927 og 28. 
Afd. J 9 tog Forslag 5 a tilbage. men det genop

tages af S. K. Th. Nielsen og C. Schmidt, Ng., som 
tillige tillede følgende Ændringsforslag: 

»Der udbetale. af Dansk Lokomotivmands For
enings 1Udler til de Lokomotivfyrbødere, der paa 

Grund af de i 1927, :2 og 29 foretagne Per onal
besparelser har va:iret be kæftigede i Værksteder el
ler Remi er, en Godtgørelse af tørrelse 1 Kr. pr

_. 

Arbejd dag eller et Beløb efter Kongre sens køn.• 
Forhandlingerne lullede Kl. 12,30. 

Kongressen fort ·atte 3die Dags Forhandlinger d. 
10. Maj Kl. 9,30.

M. Mortensen overtog Dirigenthvervet.
Debatten om Punkt 5 Regnskab fortsattes.
For laget 5 a vedtoges med 45 temmer mod 22

Stemmer i den Form, det efter det tillede Ændrings
forslag havde faaet. 

Foreningen. Regn kaber godkendtes derefter en
stemmigt. 

Pwnkt 6. Redaktøren aflagde Beretning om Dansk 
Lokomotiv Tidendes Virk omhed. Beretningen god
kendtes enstemmigt. 

Punkt 6 a. Ekspeditøren fremlagde Dansk Loko
motiv Tidendes Regnskaber, der godkendtes. 

Punkt 7 a. Fonnandeii skitserede Hovedbestyrel
sens Forarbejder, der var foretaget med den kom
mende Lønningslovs Revision for Øje. 

Punkt 7 b. Toges tilbage, og Lønqvist, Ar., stillede 
følgende Ændringsforslag: 

• Funktion vederlag til Lokomotivfyrbødere bereg-
nes pr. 3 Uger i tedet for 6 Uger.• 

'Vedtoges enstemmigt. 
Punkt 7 c. Vedtoges. 
Punkt 7 d. Toges tilbage, idet Hovedbestyrelsen 

anmodedes om at arbejde hen til, at der oprettes en 
• tilling som Reserrelokomotivfører efter et vist Aare

maal.
Punkt 8 a. Formanden omtalte Tjenestetidsreg-

lerne, Fridagsbestemmelserne m. m.
Punkt 8 b. Vedtoges uden Afstemning. 
Punkt 8 c. Vedtoges enstemmigt. 
Punkt 9. Forkastedes. 
Punkt 10 a. Toges tilbage. 
·Punkt 10 b. Vedtoges som Henstilling til Hoved

bestyrelsen. 
Punkt 11 a. Vedtoges, og det vedtoges endvidere, 

at det foreslaaede Udvalg sammensættes af: valgt af 
Kreds I's Bestyrelse 0. M. Christensen, og valgt af 
Kreds II' Bestyrelse K. Svendsen, Gb., og 2 Med
lemmer valgt af Motorførerne, hertil valgtes A. S.

Petersen, Tdr., og A. Jensen, Od. 

Forslag til Ændring�r af Lov�,ie: 
Forslag under 11 a 1 vedtoges enstemmigt. • 
Forslag til Ændring af § 4 a, Stk. 4 forkastedes. 
Forslag til Ændring af § 4 b vedtoges. 
For lag til Ændring af § 4 d vedtoges enstemmigt. 
Forslag til § 20 under Byggefonden vedtoges en-

stemmigt. 
For lag til § 20 under Ferie- og Rekreationshjem

met vedtoges enstemmigt. 
For lag fra Gb. Afd. 1 under 11 b og c bortfaldt, 

og Forslag fra Ø terbro Afd. 6 under d og e bortfaldt 
ligelede . 

Punkt 12. Forkastedes. 
Punkt 12 b. Henvistes til Hovedbestyrelsen. 
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D _'\NSK LOK_OMOTIV TIDENDE 

Punkt 12 c. HeJWi tes til H01·edbestyrel en med 
Tilføfelse af Litra ,Pc og »H « . 

Punkt 12 d. Henvi te til HoYedbeslyrelsen. og 
der anstilles For øg i Strib. 

Punkt 12 e. HenYi tes til Hovedbestyrel en, og 
der tilføjes Litra R. H. S. og P. 

Punkt 12 f. Vedtoges, idet man dog ikke kan an-
befale den foreslaaede andkasse-Ordning, men det 
paalægges Hovedbestyrelsen at undersøge denne Sag 
og eventuelt til næste Kongres fremkomme med en 
Redegøre! en i pørg maalet. 

Det vedtoges endvidere at beklæde Vandkassen i 
højre Side med Træ. 

Paa Forslag · af Dirigenten Yedtoges det at be
handle Dagsordenens Punkt 14 før Punkt 13. 

Man skred derefter til Behandling af Pimkt 14 a.
HoYedbestyrelsen og forskellige Forslagsstillere 

anbefalede Soph. Jensen til Formandshvervet, andre 
foreslog K. Johcmsen og endvidere foresloges Sekre
tæren Lokomotivfører Kuhn, hvilket Forslag efter 
Kandidatens Øn ke blev trukket tilbage. 

Efter en længere Debat foretoges Afstemningen, 
hvorefter oph. Jensen blev valgt med 66 ternroer, 
derefter haYde K. Johansen 55 Stemmer. 

Punkt 14 b. Forskellige Forslagsstillere deri
blandt den afgaaede Formand og Medlemmer af Ho
vedbestyrelsen anbefalede at genvælge 0. M. 0hri-

8tensen, og fra en enkelt Side forsloges Rosenkilde
Laursen som Redaktør. Efter en kort Behandling af 
Spørg maalet, blev Forslaget om Rosenkilde Laursen 
taget tilbage, hvorefter 0. M. Christensen genvalgtes 
med Akklamation. 

Punkt 14 c. .Til Hovedkasserer genvalgtes L. M.

Schmidt med Akklamation. 
Punkt 14 d. Til Medlemmer af Ferie- og Rekrea

tionshjemmet genvalgtes G. 0. F. Lund, Gb., og ny
valgtes Lokomotivfyrbøder 0. Th. Pedersen, Kb. 

Den nyvalgte Formand havde derefter Ordet for at 
takke for Valget og udtalte, at Valget ikke vilde betyde 
et Systemskifte, og bragte den afgaaede Formand en 
Tak for hans Indsats i Organisationens Arbejde. 

Redaktøren havde Ordet og takkede ligeledes for 
Valget. 

Forskellige Repræsentanter havde derpaa Ordet 
for at tilsige den nyvalgte Formand sin Støtte i Ar
bejdet, selv om de ikke havde stemt paa ham til For
mand. 

Punkt 13. Forslag fra Afd: 2, 13 a, og fra Afd. 
22, 13 b, attes derpaa til Behandling. 

Forslaget under 13 a toges tilbage, og samtidig 
stillede følgende Ændringsforslag til 13 b: 

· »Dansk Lokomotivmands Forening bevilger for
Finansaaret en Sum af 400 Kr. til Arbejdernes Op
lysningsbureau. « 

Formanden (Soph. Jensen) meddelte, at Hoved
bestyrelsen ikke har noget at indvende imod at tage 
Forslaget op til Overvejelse og henstillede, at Spørgs
maalet hen vistes til Hovedbestyrelsen. 

Ændringsforslaget til Punkt 13 b vedtoges, For
manden henstillede til Tdr. Afd. 51 at tage For.slaget 
under 13 c tilbage. 

Tdr. Afdelingen on kede ikke al trække }i orslaget 
tilbage, derefler tilledes For laget under l3 c til 
Afstemning og f orkasledes.

Paa Kongre en vedtoges følgende Resolutioner: 

Resolitlion. 
Dansk Lokomotivmands Forening forsamlet 

til Kongres i Aarhus den .-10. i\Iaj 1929 har 
drøftet de af Regeringen Madsen Mygdal gen
nemførte Tjenestetidsregler, der er dikteret 
Statsbanernes Tjene temænd mod Organisatio
nernes Protest .. Kongressen gentager Forenin
gens Protest mod de gennemførte Tjenestetids
bestemmelser, der er af en saadan Beskaffen
hed, at Per onalet udsættes for Overanstrengel
se, ligesom Sikkerheden paa Banerne kan brin
ges i Fare. 

Kongressen udtaler derfor Haabet om, at 
den demokratiske Regering hurtigst gørligt vil 
ophæve Ordre Serie A 213 og derefter træffe 
Foranstaltninger til, at der efter Forhandling 
med Organisationen indføres forsvarlige og sik
kerhedsmæs igt betryggende Tjenestetidsbe
stemmelser. 

Resolution. 
Kongressen har med Beklagelse bragt i Er

faring, at Trafikministeren i den Madsen-Myg
dalske Regering har saboteret den mellem 
Statsbanernes Generaldirektorat og Dansk Lo
komotivmands Forening trufne Aftale angaaen
de Betjeningen af Rangerlokomotiverne idet 
han har nægtet at fremsætte de til Aftale�s Op
fyldelse nødvendige Forslag for Rigsdagen. 

I Følge Aftalen kulde samtlige Rangerloko
motiver betjenes af Lokomotivførere; men i Ste
det for Opfyldelse af den trufne Aftale har Ad
ministrationen forøget Lokomotivfyrbødernes 
Anvendelse om Lokomotivførere i en saadan 
Grad, at ca. 100 Lokomotivfyrbødere gennem 
hele sidste Aar har udført Lokomotivførertjene
ste. Fornævnte Aftale godkendtes at saavel 
Trafikminister Friis Skotte som af Rigsdagen 
og fandt sit Udtryk i Forslaget til Normerings
lov for 1926-27, hvor det bl. a. siges: 

•Fra Lokomotivpersonalet har man gennem man

ge Aar modtaget Andragender om, al alle een

mandsbeljente Rangermaskiner skulde betjenes af 

Lokomotivførere. Af økonomiske Grunde har ;nau 

hidtil modsat sig Udnævnelsen af Førere af de een

mandsbeljente Rangermaskiner til Lokomotivførere, 

endskønt man erkender, at de paagældende Dobbelt

hverv om J<�ører og 1Fyrbøder maa anses for mere 

kvalificeret end almindelig Lokomotivfyrbøderger

ning. For at søge Spørgsmaalct løst har man ladet· 

el Udvalg undersøge, hvorvidt det var muligt som 

Ækvivalent for den med Udnævnelsen af Lokomo

tivførere til samtlige Rangerførerpladser forbundne 

Udgift ca. 223 000 Kr. aarlig, at anvise tilsvarende 

Besparelser. Ved den tedfundne Undersøge! e og 

senere Forhandling med Personalets Organisation 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

er det bl vel muligl al foreslaa Normativel for Lo

komotivfyrbødere nedsat med 47 Mand. Besparel

sen ved edsættelsen i Normalivet kan anslaas til 

ca. 209 000 Kr. aarlig. 

Selv om den paalænkle Omordning herefter vil 

medføre en aarlig Merudgift af ca. 14000 Kr., me

ner man dog at burde stille Forslag om Saiens 

Løsning paa del heromhandlede Grundlag. « 

Kongressen finder det nedbrydende for al 
Respekt for Aftaler, at medens Lokomotivper-
onalets Ydelse, Besparelsen paa 209 000 Kr., 

forlængst er indkasseret af Administrationen, 
er dennes Part af Aftalen stadig uopfyldt. Kon
gressen udtaler derfor sin Forhaabning om, at 
Trafikminister Friis Skotte nu vil træffe For
anstaltninger til, at den af ham godkendte Af
tale om Rangerlokomotivernes Betjening gen
nemføres, saa den Uretfærdighed, at et stort 
Antal Lokomotivfyrbødere til Stadighed maa 
udføre Lokomotivførergerning med LokomotiY
førernes Ansvar, men kun oppebærer Lokomo
tivfyrbøderløn, derfor kan bringes til Ophør. 

Resolution. 
Paa Dansk Lokomotivmands Forenings Kon

gres i Aarhus den 9.-11. Maj 1929 har man 
behandlet Emnet »Forhandling om tekniske 
Spørgsmaal« og beslutter at rette denne Hen
vendelse til vort Lands nye Regering angaaende 
Genindførelse af den Ret Personalet i Ministe
riet Staunings Regeringsperiode, 1924-1926, 
fik til ogsaa at kræve Forhandling om tekniske 
Anliggender, hvilken Ret i Oktober 1926 be
kendtgjordes for Personalet ved Ordre Serie A

196, men allerede i Januar 1927 ophævedes af 
Regeringen Madsen Mygdal. 

Kongres en forventer, at Regeringen snarest 
Yil tage dette Spørgsmaal op til Ovenejelse. 

Og afsendte følgende Telegram: 

Fru Johanne Lillie, 
'lassensgade 49, Kjøbenlwvn. 

· Kære ]< ru Lillie.
Dan k Lokomotivmands Forenings Kongres

har ved Afskeden med Deres Mand, Forenin
gens hidtidige, mangeaarige Formand, forstaaet 
den Opofrelse ogsaa De har vist vor Organisa
tion og dr Savn, De har lidt ved saa ofte at 
harn maattet give Afkald paa Ægtemanden til 
Fordel for Foreningen. Kongressen sender Dem 
sine hjertelig te Hilsener og dybtfølte Tak og 
ønsker, at Fremtiden maa tegne sig lys og lyk
kelig for Dem og Deres Kære. 

I aa Kongressens Vegne: 

Jf. Jf .orfensen,
Dirigent. 

Sopl1. J ense11,
Formand. 

Emil Kuhn, 
ekretær. 

RESUME 

af Forhandlingerne paa Lokomotivførernes 
Kredsgeneralforsamling i Aarhus 

den 7. Maj 1929. 

Dagsorden: 
1. avneopraab af Repræsentanter.
2. Valg af Forsamlingens Tillidsmænd.

a) 2 Dirigenter, b) 2 Sekretærer, c) 1 Protokol
revisor.

3. Beretning om Kredsens Virksomhed, herunder
Forslag:
a) fra Afd. 31, b) fra Afd. 37.

3a. Behandling af det paa Kongressens Dagsordens 
Punkt 4 under a) fra Gb. Afd. 1 opførte Forslag. 

4. Fremlæggel e af Kredsens Regnskaber for 1927
og 1928.

5. Valg af Kredsformand.
6. Valg af Kredskas ·erer.
7. Valg af 3 Kredsbe lyrelsesmedlemmer.

Valg af 1 uppleant til Kredsbe tyrelsen.
Valg af 1 Revi or og 1 Revisorsuppleant.

Angaaende Forslagene henvises til Beretningen.

Kredsformanden aabnede Kredsgeneralforsamlin
gen, idet han bød velkommen til de mødte Repræsen
tanter og omtalte, at Situationen ikke saa saa mørk
og truende ud, som sidst vi var amlet, og han haa
bede derfor paa et godt Forløb af Mødets Forhand
linger. 

Punkt .1. Ved Navneopraab konstateredes at alle 
Repræsentanter var til Stede. 

Punkt 2a. Til Dirigenter valgtes M. 11lorfense11,
Es, og Hamkilde, Ar. 

Punkt 2b. Til Sekretær valgtes Eerm. Ohlsen,
db., og Stjernø, Ar. 

Punkt 2c. Til Protokolrevisor valgtes K. Olsen, Gb. 
Rarnkikle overtog Dirigenthvervet og forelagde 

Dag ordenen til Godkendelse. 
C. L. Christiansen, Fa., vilde henstille, at Punktet

angaaende Valg af Kredsformand udsattes. Efter 
nogle Bemærkninger herom godkendtes Dagsordenen. 

Punkt 3. Kredsformanden redegjorde i en læn
gere Tale for Kredsens Virksomhed for de forløbne 
2 Aar. Efter en længere Diskussion godkendtes Be
retningen om Virksomheden. 

Forslagene fra Afd. 31 og fra Afd. 37 henvistes til 
Kredsbestyrelsens Behandling. 

Punkt 3a. For lagene fm Afd. 1 om Udmeldelse 
af I. T. F. og C. 0. I. forkastedes. 

Pu11kt 4. Kred kassereren fremlagde Kredsens 
Regnskab for 1927-28, hvilket godkendtes.

Punkt 5. Under dette Punkt behandlede General
forsamlingen ogsaa Spørgsmaalet om hvem man 
vilde foreslaa til Formand for Organisa'tionen saavel 
Soph. Jensen, Fa, som K. Johansen blev fo�eslaaet 
�m saadan, og fra en enkelt Side f oresloges end

videre Rosenkilde Laursen, Gb. Efter at adskillige 
Repræsentanter havde haft Ordet til Formandsvalget 
enedes man om at skride til Valg af Kredsformand 
og at udsætte Spørgsmaalet om Valg af Organisatio
nem; Formand til Kongressens Behandling. Til 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Kred formand rnlgte derefter Soph. Jensen med 36 
lemmer, derefter havde Ro enkilde Laursen 16 
temmer og K. Johansen 4 temmer. 

Punkt 6. Til Kred ka erer genvalgte Aug. An
dersen med Akklamation. 

Punkt 7. Valgt blev L. l\I. chmidt, Gb., med 
50 lemmer, Røgilds, Ab., med 4-6 temmer og Ro

enkilde Laursen, Gb., med 4 I lemmer, derefter haY
. de K. M. Petersen, E " 14 lemmer og K. Johansen 

12 temmer. 
Punkt Til uppleanl til Kredsbe tyreisen blev 

K. M. Petersen, Es., valgt.
Punkt 9. Til Revisor valgte. Johs. Hansen, Ar.,

-og til Revi or- uppleant Vil/1. Andrea en, Gb. 
Hermed tuttede Kredsgeneralforsamlingen. 

0. l\I. 0.

Efter at Kongres en den 10. :Maj havde valgt 
oph. Jensen, E ., lil Organisationens Formand, kon

stituerede Lokomotivførerkredsens Repræsentanter 
sig om Kred generalfor amling for at vælge Kreds
formand. K. Johansen, Gb., valgtes en temmigt. 

0. M. 0.

RESUME 

af Forhandlingerne paa Lokomotivfyrbøder• 

kredsens Generalforsamling i Aarhus 

den 7. Maj 1929. 

Dagsorden: 
1. avneopraab af Repræ. en tanter.
2. Valg af For amlingen Tillidsmænd.

a) 2 Dirigenter, b) 2 ekretærer, c) 1 Protokol
revi or.

3. Beretning om Kred en. Yirk omhed, herunder
For lag:
a) fra Afd. 2, b) fra Afd. 14, c) fra Afd. 34.

4. :Fremlæggelse af Kred en Regn kab for 1927 og
192 .

5. Valg af Kred formand.
6. Valg af Kred kas erer.
7. Valg af 2 Kredsbestyrel esmedlemmer.
8. Valg af 1 uppleant til Kred bestyrel en.
9. Valg af 1 Revi ·or og 1 Revi orsuppleant.

Angaaende For lagene henvises til Beretningen.

Kred formanden bød paa Kred bestyrelsens Veg
ne de mødt Repræsentanter velkommen og udtalte 
Ønsket om et godt Resultat af �Iødets Forhandlinger. 

Punkt J. Ved avneopraab konstateredes det, at 
alle Repræsentanter var til tede. 

Punkt 2 a. Til Dirigenter valgtes K. vendsen, 
Gb., Alf. Lønqvist, Ar., og . K. T. ielsen, g. 

Punkt 2 b. Til ekrelærer valgte J. Juultoft, Sd., 
-og Martinsen, Gb. 

Punkt 2 c. Til Protokolrevisor valgtes Vasa Niel
sen, Gb. 

Til Stemmetællere 0. Pedersen, Kb., og S. Nie'fr 
sen, Kø. 

Punkt 3. Kredsformanden redegjorde for Virk
somheden i de forløbne 2 Aar; efter en længere Dis-

kussion godke1tdte Kredsens Virk omlied enstem
migt. 

For lag fra Afd. 2 fra Afd. 11� og fra Afd. 34 
vedtoges uden Af temning. 

Der vedtoges følgende Ud lal el e: 
»Lokomotivfyrbøderne forsamlede Lil Kredsgene

ralforsamling den 7. Maj i Aal'hus udtaler herved 
dere Forundring over, at man paa J ormeringslo
ven ikke har fundet Hjemm I for dna:!vnelse af Lo
komotivførere. 

Kred generalforsamlingen maa protestere imod 
den Ensidighed, om Regeringsmagten har udvist ved 
at tilbagevise vore berettigede Krav om d nævnelse 
af de til Rangermaskinernes Betjening nødvendige 

nlal Lokomotivførere. 
Kredsgeneralforsamlingen kan endvidere ikke to

lerere, at Motorførere nart daglig forretter Tjeneste 
paa Damplokomotiver som Lokomotivførere.« 

Punkt 4. Kredskas ereren forelagde Kredsens 
Regn kabcr for 1927 og 192 , der begge godkendtes. 

Punkt 5. Til Kredsformand foresloges J. Knud
sen, Gb., og H. J. Poulsen, Es. Forslaget om H. J. 
Poulsen, Es., blev trukket tilbage, hvorefter .T. Knud
sen blev valgt med Akklamation. 

Punkt 6. Til Kred ka serer fore loges K. vend
en og Meirlinsen, begge Gb.; ved A[ ternning blev 

K. vcndsen valgt med 45 Stemmer, derefter havde 
Martin en lemmer, og 5 Stemmesedler rnr blanke. 

Punkt 7. Til Kredsbestyrelsesmedlemmer valgtes 
A. A. Hasberg, Fa., H. J. Poulsen, Es., og A. Løn
qvist, Ar., med Akklamation. 

Punkt . Til uppleant Lil Kredsbe tyrelsen valg
te B. Kjær, Ar., med 'J-1 t mmer, derefter havde 
Dyrberg, Fh., lemmer, Hestbeck, Tdr., 5 lemmer 
og 3 Stemme edler var blanke. 

Pimld 9. Til Revisor valgtes Martinsen, Gb., og 
Schou, Ar. 

Til Revi or uppleant valgte Va a iel en, Gb. 
Punkt JO. Til Repræsentant for Feriehjemmet 

valgtes 0. Pedersen, Kb. 
Hermed sluttede Kredsgeneralfor amlingen. 

RESUME 

af Forhandlingerne paa Lokomotivpersonalets 

Hjælpefonds Generalforsamling i Aarhus 

den 8. Maj 1929. 

Dagsorden: 
J.. Valg af 1 Dirigent og 1 ekretær. 
2. Beretning om Hjælpefondens Virksomhed.
3. Fremlægge! e af Hjælpefondens Regnskab for

1927 og J 92
4. Valg af 2 Repræ entantskab medlemmer.

Punkt 1. Til Dirigent valgtes Lokomotivfører
Ramkilde, Ar.. og til ekretær Lokomotivfører 
Herm. Ohlsen, db. 

Punkt 2. Formanden aflagde Beretning om Virk
som heden for de forløbne 2 Aar. 

Beretningen godkendtes. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Punkt 3. Kas ereren fremlagde Hjælpefondens 
Regn kaber for 1927 og 192 , der godkendtes. 

Punkt 4. Til Medlem af Repræsentantskabet gen
valgtes Lokf. R. Hviid, Ar., og nyvalgtes Lokomotiv
fyrbøder Carl Chri tensen, Gb. 

Hermed sluttede Generalfor amlin,gen. 

DE NYE FORMÆNDS ADRESSER 

Vi henleder Opmærksomheden paa, at saavel 
Organisationen om Kredsene har kiftet Formænd. 

De nye Formands-Adresser er følgende: 
Hovedbestyrelsens Formand: Lokomotivfører oph. 

Jensen, Ansgarsvej 11, Fredericia. 
Alle almindelige Henvendelser af organisations

mæ ig Karakter bedes dog om hidtil sendt efter 
Adre sen: Dmis/,; Lokonwtivmands Forening, Ny 

Vestergade 7, 3
, Kjøbenhavn K. 

Lokomotivførerkredsens Formand: Lokomotivfører 
K. Johansen, Røddinggade 6 2, Kjøbenhavn V. Telf.
Vester 4011.

Motorførerkredsens Fonna1ul: Motorfører A. S. 
Petersen, Strucksalle 11, Tønder. 

lokomotivfyrbøderkredsens Forniwul: Lokomotiv
fyrbøder I. Knudsen, J. Brochmannsgade 3 J, Kjø
benhavn . Telf. Nora 46 x. 

50 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivførrr A. "P. Jepve e11, H!!lsingør, fejrede den 
J. Maj sil 50 Aars Jubilæum.

,fobilaren begyndte den 1. Maj 1879 Arbejdet ved de
sjwllandske Jernbane og blev efter nogle Aars Fyrbøder
tjeneste forfremmet til Lokomotivfører den 1. Oktober 1887 
i Kjøbenhavn indtil han Oktober 1 92 forflyttedes til Hel
singør Depot, hvor han siden bar haft Ophold. 

Jeppesen er almindelig kendt og agtet som en dygtig 
og pligttro Lokomotivfører med en særdeles retlinet Ka
rakter, og blev for en Del Aar siden dekoreret med Dan
nebrog korset og enere med den fi11ske hvide Rose. 

Paa Jubilæumsdagen samledes tjenestefri Kolleger til 
en lille Festlighed paa Lokomotivførernes Opholdsstue, 
hvortil Jubilaren var indbudt. Maskiningeniør Capito, der 
mødte i Galla, oplæste en Skrivelse fra Generaldirektoratet 
til Jubilaren, hvori denne lakkedes for god og pligttro 
Tjeneste i den ærdeles lange Aarrække, hvori han havde 
gjort Tjeneste ved Banerne. Ingeniøren takkede derefter 
ligeledes Jubilaren paa Distriktet Vegne og udfra sit eg�t 
personlige Kendskab og Samarbejde ·om tilsynsførende 
Ingeniør. 

Lokomotivme ter Schollerl takkede paa Depotets Vegne 
for godl Samarbejde, hvorefter Lokomotivfører Vording 
paa Lokomolvførerafdelingens Vegne bragte Jubilaren Af
delingens Hilsen og Tak for godt kollegiall Samarbejde 

igennem de mang Aar, ikke mindst Ira de yngre Kolleger, 
der i Aarcncs Løb havde arbejdet under Jubilarens Le
del e og af ham modtaget en Del god Læresætninger, der 
havde været til · ylte og Garn i de1·e fremtidige Tjeneste, 
og øn kede slultelig Jubilaren, der den 4. August fylder 70 
Aar og saaled s falder fo1 Aldersgrænsen, paa Ko!Jeger-
1H'S Vegne, al der maatle forundes ham en lang, lys og 
lykkelig Livsaften. 

Efte1· al Jubilaren i stærkt bevæget Stemning havde 
takket alle, der havde hædret ham, sluttede Festligheden 
med et udbragt Leve for Jubilareu. 

enere samledes en Del Kolleger og andre Venner til 
Pn lill privat ammenkomst i Jubilarens Hjem. 

V. 

DØDSFALD. 

Tor dag den 9. Maj (Kristi Himmelfartsdag) begrave
des paa Helsingøt· Kirkegaard Lokomotivfører H. Chr.

Larsen, der den 5. Maj var afgaaet ved Døden efter et 
langt og smertefuldt Sygeleje. 

Afdøde der blev 57 Aar gammel, var ansat 1. ep
tember 1900 og hl v Lokomotivfører J. Juli 1916, havde 
en Del Aar haft Ophold i Jy1land, senere i Gjed er og 
. idst i Helsingør og var nu paa Grund af sin uhelbrede
lige ygdom afskediget med Udgangen af April og over
lev de saaledes dette Tidspunkt med kun faa Dage. 

Lar en, der efterlader sig Hustru og flere voksne Børn, 
rnr kendt og afholdt som C'n rolig og tjenstvillig Kollega, 
for hvem det altid var en Glæde al kunne hjælpe andre, 
vil længe blive mindet og æret af Kolleger og Medansatte 
for sit hjælpsomme Sindelag. 

Afdelingerne Fane paraderede ved Baaren. 
V. 

AKTUELT STOF 

J<�or at muliggøre, at vort Medlemsblad kan bringe 
de mest aktuelle Spørgsmaal frem i Bladets Spalter, an
modes Organisationens Medlemmer om at tilstille Redak
tionen Meddelelse om Foreteelser, der egner sig til Offent
liggørelse. Redaktionen vil være meget tilfreds med 1.1.t 
Iaa Underretning tilsendt i Brevform og skal selv sørge 

for al bearbejde eventuelt Stof, saaledes at det kan an
vendes i Bladet. Endvidere vilde det interessere os at 
Iaa tilsendt Udklip af de lokale Blade omhandlende Jern
baueforhold eller Forhold, der slaar i Forbindelse med 
Drift af Jernbaner, samt eventuelt Stof vedrørende Ba
nernes farlige Konkurrent Bilerne. 

Del vilde glæde os meget, om denne Henvendelse bar 
Frugt, da der forhaabentlig ad den Vej kan tilf0Tes vort 
Blad værdifuldt Stof som e11ers gaar tabt. 

Eventuelle Forsendelser af denne Art bedes sendt un
der Adres e ,Dan k Lokomotiv Tidende« enten til Redak
tørens private Adresse eller til •Foreningens Kontor. 
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ovjetwzionen 
planlægger for den nærmeste Femaarsperiode Bygning 

af Jernbaner i stort Omfang. Det gælder om al faa til
vejebragt en direkte Forbindelse mellem Moskva og Si
Jiirien. For i størst Omfang at anvende allerede eksiste
rende Jernbanelinier har man tænkt sig følgende Stræk
ning: :lvfoskva-Nischni-Nowgorod-Sehemorden-Swerd
lowsk-Kurgan-Nowossibirisk, der udgør en Vejlængde 
.af 2500 km. Dette skulde være den kortest tænkelige Vej 
mellem Moskva og Sibirien. Ved Gennemførelsen af et 
saadant Anlæg vilde man opnaa en betydelig Reduktion 
af de nuværende Fragt atser, hvilket særligt for vigtige 
Proclukter som Kul, Mineralier m. m. vil blive af over
•ordentlig Betydning. Omkostningerne ved AnlæggeL af 
Banen anslaas at vilde beløbe sig til ca. 220 Millioner 
Rubler. 

I Sammenhæng med Bygning af denne Jernbanelinie 
plaulægges yderligere en Del Sidebaner, hvilke under .en 
senere Femaarsperiode skal anlægges som Supplement til
førstnævnte Jernbane. 

De italienske A'Utomobitværksteder 
»Fiat« _er for Tiden beskæftiget med Bygningen af et

nyt Hoftog for den italienske Kongefamilies Regning. 
·Toget skal bestaa af fire Vogne, en for Kongen, en for
Dronningen, en for Tronfølgeren samt en Restaurations
-vogn. Begge de førstnævnte Vogne bliver indrettet med 
et Forværel e, et Modtagelsesværelse, et Skriveværelse og 
-et Soveværelse samt et Toilelrum. Restaurationsvognen
er 9 Meler lang og 2,6 Meter bred.

-
V

ognlæren. 
Vi undlader ikke at henlede Opmærksomheden paa, al 

Vogolæren blev afsluttet 1 sidst udsendte Nummer. De 
Medlemmer, som har Interesse af »Vognlæren«, vil for en 
forhold vis ringe Bekostning kunne faa Bogen heftet hos 
en stedlig Bogbinder og for at have den rette Nytte af 
Bogen. er det jo nødvendigt, at den indbindes. 

Derfor lad Bogen indbinde! 

Den polske Jernbanestyrelse 
planlægger for Tiden Indførelse af gennemgaaende 

Bremseindretning i sine Godstog. For Øjeblikket føres cler 
Forhandlinger derom i Trafikministeriet. · Det er Hens.i:g
teh'-at foretage indg·aaende Prøve- af de forskellige i Ud� 
landet indførte Systemer, inden· man bestemmer srg for 
et 'System, som pa ser for de polske Forhold. 

I Estland 
er fra 15. Maj indsat Reslanrationsvogne i Togene. 

Det er første Gang, dette sker. Restaurationsvognem!- kal 
fremføres i Dagiltogene mellem Reval-Dorpal-Walk
Riga og Retur. Del er det internationale Sovevognssel
skab, som har erhvervet Ret til at ælle sine Vogne ind i 
den estlandske Trafik. 

Kongressens Festmidclag i Aarhus. 
Naar vor Hovedledelse indbyder Formanden. for Jern

bane Afholdsselskabel til at overvære vor Kongres og del
tage_ i rnre Fes li igheder, som a[holdes i den Anledning, 
er det, fordi man ser med Sympati paa Afholdsfolkenes 
Arbejde blandt Jernbanen Mænd. 

Men saa meget større er den Fadæse sa=c Ledelse 
gør ig skyldig i ved at indbyde til F, llesspisning rned 
Lilhørende gratis V.in, uden . amtidig at tænke paa de 
mange Afholdsfolk, som del lager i samme, det er ikke 
liltalcncle, at A[holdsfolkene af Tjeneren bliver afkrævet 
Betaling for det1 Min•era1vand, de lader ombylte med rlen 
dem til tænkte Vin, man føler sig 'selvsagt som en Paria
kaste, som skal straffes, fordi de netop er Afholdsmænd. 
Delle bør ikke gentage sig oftere . 

Med Tak for Optagelsen 
I. Schneicler, Lokomotivfører,

Aarhus. 

Del er jo beklagelig, al der muligvis har været en Brist 
i Arrangementet, som vi iøvrigt tror var tilfredsstillende, 
men Repræsentanterne, der deltog i Kongressen, var jo 
paa Forhaand underrellel, om det paatænkte Arrangement, 
og AJholdsmænd blandt disse kunde jo have henl det Op
mærksom heden paa ,Forholdet - og dette var blev<Jt rettet. 
Selvfølgelig har man ikke tilsigtet nogen Fornærmelse 
overfor Festens Deltagere, og denne højtidelige Indsigelse 
kunde vist have været sparet. Nu er det jo bagefter. 

Reel. 

JUBILÆUMSKASSEN I lste DISTRIKT 

Af Hen yn til Vanskeligheden ved at faa Permission 
i Sommermaanederne afholdes den aarlige Frokost ikke 
før i Oktober. Tidspunktet vil senere blive bekendt�jort. 

P. B. V. 
L. ilf. Schmidt.

TAK 

Hjertelig Tak for udvist Deltagelse ved vor kære Mand 
oii: Fader, Lokomotivfører Otto Chr. Olsens Sygdom, Død 
og Begravelse. 

ilfarie Olsen og Børn. 

Min hjertcligs_te Tak for al udvist Opmærksomhed paa 
min 50-aarige Jubilæumsdag. 

A. F. Jeppesen, Lokomotivfører, 
Helsingør. 

REGNSKAB 

for Kohg Cliristian den IXs's Understøttelses; 
fond ved de ·danske Statsbaner 

fra 1. April 1928 til 31. Marts 1929. 

Indtægt. 

Beholdning fra Regnskabsaaret 1927--28 
Indbetalte Bidrag i 1928-29 ............... . 
Indvundne Renter 

Kr. Ø. 
36. 42

262. 50 
925. 9L

l 224. 83
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Udgift. 
1-11 Udbc>talle ndc1·stottelser, Jl Portioner n.

100 Kr.*) 
12 Porto ............................... . 

Beholdning, d<'r overføre. lll rHL'Stl' RPgn-
skab. aar . ........................... . 

Beholdninger. 
Beholdning i dt•n danske Landmandsbank 
Ohligationcr til paalydc>ncle Værdi 20 300 Kr., 

Kr. Ø. 

1100. 00 
i. 62

I li. 21 

I 224. 3 

Kr. Ø. 
J .17. 21 

bogført fOJ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 999. 50 

20 116. 71 

Gæld. Kr. Ø. Kr. Ø. 
F'onclcl. J apital: Obligationer til bog-

ført Vil'nl i ................... . 1!) 999. 50 
I aa Bankbog ................... . 0. 50

---- 20 000. 00 
lkloh til ] isposition i den danske Landmand -

bank 

Kjøhl'n ha\'11, cl •n 3 I. Mart. 1 929. 

Andersen Al trup. 

116. 71 

20 116. 71 

Toldberg. c>kr. 

Regnskabet pr· revideret og fundet i Ovrrensstemmel e 
merl de forl'liggl nclr Bilag. - Beholdningerne vare til 

tede. 
Kjobenha\'11. den 30. April 1929. 

l•'rode ,Vielsen. C. 1\'ieth.

*) ndc>r. totte!. crne er udbetalt til: 3 Enker efter Led
rngterr. 2 Enker eft<'I' Portor r, Enken ,fter en A ist nl. 
8nken l•ftpr• l'n Haandværker, Enken efter en LokomotiY
frr-bøder. Enkrn l'ftl'r en �[atros. 1 Lokomotivfyrbøder. I 
Ovl'rportor. 

HJERTELIG TAK 

:Maa jeg paa d nne �faade bede amtlig Kon"re�
dellagere om at modtage min hjertelig te Tak for 
den Glæd og Ær . Kongre. en hevi te mig ved 

in telegrafiske Hil n og ine Øn ker. 
Kob 11 havn, i �laj ·t 929. 

Johanne Lilli�. 

� �elte/se til� 
'Udresse�rteone/sen 
�A'��� 

Lok motivforerkredsen: 

Brande: l(a. sc>r rens Adr. rettes til Torvcgacl, 2.l, 1. 
Helsingor: Formand<'ns avn og Adre se rettes til 

,. A. Vorcling. il'ls .Juclsvc>j 9, Helsingol'. T,as. reren. 
,\dres. e rettes til Ørebakken 12. 

tol.omotivfyrbodcrkred en. 
Østerbro: Formanden Ad re, se rett til Nybor::acle 

I , t. tv., tr. 

Tjene lested 

Lokomotivførerne M. E. Jensen, Ø lcrbro , og 'I'. C. 
teffen. en, Kbhvns. Godsbg. 

Afsked: 

Lokomotidorer C. chmidt. \'iborg, ft r Ansognini: p. 
Gr. af vageliglwd lll<'d Pen. ion fm 1-7-29. (Min. 
,\ f. ked.) 

GRAVMONUMENTER, 
Thorvald Hansen 
(Ved Vester Fængsel) • 

V. Fælledvej
Tlf. Vester aB79 

F IL I ..A.. L = V i g er s le -v- alle -v-ed I::o._dga::o..ge::o.. til Terrasse:n. 

Nordisk Handske- og Skindbeklædning. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11111111 

Oehlenschlågersgade 2. 
(Hjørnet af Vesterbrogade,) 

FABRIKSPRISER 

Tilbud til Tjene■temænd. 
De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klas· 

ses Herre- og Dameskræderi saml Herre- og Damekonfektion, 
Kjoler og Drengetøj. tort Lager af Vinterfrakk&r og Ulsters. 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. 

Alt pa.a ltatebetaling til absolut kontante Pri er. 

I ----- Merl Høja_qtelse

I
J.V. Jen■en, Skræddermester. Gl. Kongevej 1358. Vester 4610. 
1Jden 1Jdbetalh1g , 1Jden 1Jdbetalin&' 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 21. Haj. 

f\ EDAKTIO : Vesterbrogacle 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 
Tlf. Vester 173 eller Centr. 14 613. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

___ T_eg_iies paa alle Postkontorer i Skandinavien.

A O CE-EKSPEDITION: 
y Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10-4. 
Postkonto: 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

.... ' ..... .. ...... .. .......... .. . 
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