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FRA KONGRESSEN 

Beretningen over Organisationens Virk
somhed tog paa den nys afholdte Kongres en 
forholdsvis lang Tid, og Aarsagen hertil var 
den, at det i den forløbne Kongresperiode pas
serede foruden det i den trykte Beretning ,om
talte tillige maatte ledsages med en udførlig 
mundtlig Forkla1ing, hvortil medgik godt 1 ¾ 
Dag, naar medregnes den Beretningen led
sagende Diskussion. Omend denne Diskussion 
til at begynde med syntes lidt skarp, fortog 
denne Stemning sig efterhaanden og fik den 
i Forhold til det foreliggende naturlige Karak
ter og saglige Bedømmelse af Arbejdet. 

P-aa K,ongressens første Dag indlededes
Arbejdet med en Velkomssang, hvorefter For
manden bød Velkommen til Gæster og Repræ
sentanter, hvorpaa Kongressens Tillidsmænd 
valgtes. 

De indbudte Gæster havde derpaa Ordet, 
hvorefter Formanden aflagde Beretningen. Der 
fremsattes under Diskussionen om denne fra 
Afd. 2 et P,ar Resolutioner, der begge for
kastedes. Beretningen om Foreningens Virk
somhed godkendtes enstemmig. 

Under Behandlingen af Foreningens Regn
skaber forelaa til Behandling et Forslag fra 
en Lokomotivførerafdeling\ et Forslag om 
Nedsættel ·e af et kritisk Revisionsudvalg, det 
ma,a bemærkes, at der nedsattes et saa<lant i 
Forvejen. Det førnævnte Forslag foranledigede 
en Del Diskussion, blandt andet fordi den paa
gældende Afdeling havde fundet sig foran
lediget til i den Anledning at sende en ekstra 

Repræsentant, der med en svulstig Tale for 
det omhandlede F,orsl,ag opnaaede at faa dette 
forkastet med 81 Stemmer mod 10 Stemmer. 
Fornøjelsen ved for den paagældende Afdeling 
at sende den omtalte særlig kvalificerede Re
præsentant var, som Resultatet_ viser, kun 
ringe. 

Paa Dagsordenen var der som bekendt ad
skillige Forslag om Tjenestetidsreglerne, og 
alle disse Forslag vidner tydeligt ,om, at Tje
ne tetidsreglerne, saaledes som de nu prakti
seres, trykker og tynger Personalet haardt. 
Der blev af Hovedbestyrelsen fremsat Forslag 
til en Resolution, der findes andetsteds i Bla
det, som vedtoges. 

Senere blev fremlagt det af det paa den for
rige Kongres nedsatte Lovudvalg udarbejdede 
Lovforslag, der, efter at der var redegjort for 
dette, blev behandlet § for § til § 9, hvorefter 
pa,a Forslag af en Repræsentant Behandlingen 
blev udsat til næste Kongres, paa hvilken der 
da skal fremsættes et Forslag, der gaar ud 
paa, at samtlige Kredse sammenlægges. til een, 
og end videre blev det bestemt, at Dagsordenens 
Punkt 11 iøvrigt bortfaldt. 

Dermed var man færdig med de vanskelig
ste af Kongressens Dagsordens Punkter og vi 
kan for det øvriges Vedkommende henvise til 
den andet Sted optagne Oversigt over Kongres
sens Forhandlinger. 

I Forbindelse med Kongressen blev der af 
Generaldirektøren holdt et udmærket Foredrag 
om »Personalets Retsstilling«, som findes 
andetsteds i Bladet. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

TJENESTEMÆNDENES RETSSTILLING 

1"01·cdn1g holcll a[ a·cncraldirek\01· P. Knutzen i 

Aarhus den 3. Maj 1933. 

Efter Anmodning af Deres Be lyrelse skal jeg 
holde et Foredrag for nem om Tjenestemæn1d1enes 
Ret- stilling. Det er maaske ikke aa forfærdelig mun
lert et Emne, men derfor kan det jo godt indeholde 
adskilligt af Interesse. 

Det vil være naturligt at begynde med at :;•e paa 
selve Indholdet af Tjenestemandsbegrebet, hvor det 
tore Spørgsmaal melder sig, om Tjenestemandens 

Forhold til Staten kan sammenlignes med det al
millld1elige kontraktmæssige Forhold mellem en Ar
bejder og hans Arbejdsgiiver. Vi maa besvare dette 
Spørgsmaal med et klart N,ej. 

De ser, at Ansættelse brevet ikke fremtræder med 
begge Parters Underskrifter, men alene og ens�digt 
ud:stede, af Staten. Endvide1,e er Forholdet det, at 
den kongelige udnævnte Tjenestemand ikke bar ju
ridisk Ret til at kræve in Af ·kedigelse, men blol 
an. øge derom. 

Imidlertid ved vi jo alle, at man normalt ikke 
ansætber Folk, uden al ld•er forehg;ger Ansøgning, 
og at Begæring om Afskedigelse normalt bevil,g:es, 
saa Forskellen paa Ansæltelsesbrevet og Kontrakten 
bliver i denne Henseende :-tf noget formel Karak ter. 

Derimod kommer d•er afgørnnde reelle Forskellig
heder frem, naar Yi er paa IndhoMet af Retsfor
holdet for Tjene ternanden og for den kontrakt an
ta:gne. 

Jeg skal i saa Henseende nævne, at der i Tjene
:;temandsforhold-et ikke er M:uligheiler for særlige Af
taler ved Ansættel-en. Denne medfører alene det ved 
Lovgivningen foreslaaede Retsforholcl mellem Staten 
og den ansatte, og ingen Embeid1smand har Bemyn
digelse Lil paa Staten. Vegne at tilsige en nyansat 
ærlige Vilkaar. 

I saa Hen�eende minder Tjenestemandsforholdet 
om et Ægteskab._ Ma.n kan for Præsten eJl.er Borg
mesteren sige Ja eller lade nnre dermed; men siger 
man Ja, saa inld<træder alle de Følger, som Lov
givningen om Ælg,teskabet nu en Gang har fastsat. 

Jeg frist•es til med en lille Oplevelse fra min 
Ungdom at belyse dette Forhold. 

Jeg sad en Gang som ung konstitueret Assistent 
over for min daværende Generaldirektør og anmode
td'e om Opfyldelsen af et mig givet Løfte, at jeg efter 
1 Aars Prøv€1tid enten skulde have fast Ansættelse 
eller kasseres. Generaid irektøren vilde gerne undgaa 
en Konflikt med en af sine Raadgivere og trække 
Sagen ud, og han lovede mig, at :d-ette ikke i Frem
ticlen skulde faa skadelige Fø}g,er for mit Avance
ment. Jeg takkede ham for hans Løfte, men tilføjede, 
at jeg ikke kunde modtage Ortd'llingen, da han ikke 
derved kunde binde en senere Efterfølger. Han gav 
mig Ret, tog det af Ministeren underskrevne Ansæt
tel. esbrev tilbage, og to Dage efter fik jeg et nyt 
med et halvt Aar tilbag,evirken1d1e Kraft. 

Jeg vil dog advare mod Efterligninger, medmin
dre man er overordentlig sikker paa sin Position og 

• 

paa, at den o,nerordnei::lie er overlegen nok til at ornr
vi ndo en øjeblikkelig Ærgrelse. 

Dernæst har vi i Tjenestemandsloven lige siden 
1 70 haft et Par Bestemmelser, der stærkt under
streger det ensidige i Tjenesteman1d•sforholdet. 

Jeg tænker her før t og fremmest paa Bestem
melsen om, at enhver Tjenestemand er pligtig til al 
underkaste sig de Forandringer i Tjenest•eforretnin
giernes Omfang og Beskaffenhed, som senere maalle 
blive bestemt, uden at det er nøld'Vendigt, at noget 
dertil sigbende Forbehold er optaget i hans Ansæt
telsesbrev. Er der en Kontrakt, omfatter denne jo 
og. aa Arbejdsvilkaarene, og kan kun forandres meld 
begge Pa•rters Tilslutning. Heroverfor forbeholder 
Staten sig ensidig at træffe Bestemmelsen. Denne 
Regel har adskillige Gange været bragt for Dom
stolene. 

Jeg behøver blot at minde om den sørgmunlre 
Historie om en Assistent ved Københavns Magistrat, 
der anlag1d'8 Sag, fordi. man havdie udvidet hans Ar
bejdsdag - jeg tror, det var fra 5 til 6 Timer dag
lig -. Han gjorde gældende, at han var Forfatter 
og havde valgt Tjenesten i Kommunen, fo11d'i den 
kun spændte over saa faa Timer daglig, at han hav
de god Tid til at grifle paa sine Bøger. 

Denne Forklaring paa en Tjene temandsstilling, 
der minder stærkt om Digteren Herman Wessels An
mOld•ning til Frederik VI om at faa et Embede med 
god Løn og lidt al be ·lille, vakte livlig Munterhed i 
Ret salen, og Dommen gik ham afgørende imod. 

Hvad Digtekunsten ha.r tabt dierved, ved jeg 1d·es-

,·ærre ikke. 
Endvidere har vi RegJen i Tjenestemandsloven 

om, at naar nye Lønningslove træder i Kraft, bort
falder ethvert Krav, der . tølles paa ældre Lønnings
he temmelser. 

De ser altsaa, at hverken Arbejdet eller Løn
ningens Størrelse er be temt ved Aftaler mellem Sta
ten og Tjenestemanden, men Staten har forbeholdt 
sig Enebestemmelsesrettien. 

Man vidste meget vel, hvad man gjorde i saa 
Henseende i 1870, da disse Bestemmelser første 
Gang blev vedta:get i Folketinget. Der fandt en me
get indgaaende Drøfte! ·e Steii i dette Ting, om Tje
ne lemanclsforholdet maatte opfattes som en Kon
trakt eller •ej. 

Man førte oven i Købet Diskussionen ud i den 
Kon. ekvens, at Ordføreren eller Finansministeren, 
jeg husker ikke, hvem af dem det var, erklærede, 
at skulde Tje,nestemændene kunne paaberaabe sig en 
Slags Kontrakt, saaledes at hans Løn aldrig kunde 
rottes ned, saa maatte og aa Staten se det som en 

Kontrakt, og ,d•ette vilde medføre, at Forhøjelser af 
Lønning;er· kun kunde gælde fo1· de nyansatte. 

Det er ingen :Modsætning hiertil, at Staten nor
malt ved en ny Lønningslov dækker Tjenestemæn
dene mod en øjeblikkelig Indtæg�sneid•gang; men man 
har, da man i 1919 førte de faste Lønninger op 
over iveauet i 1914 - nemlig omtrent til Priserne 
i 1916 -, udtrykkeligt fremhævet, at man havde af
fattet RegJerne saaledes, at det i hvert Falid i Frem
tiden vilde være juridisk berettiget, om Staten i en 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

vis Situation foretog Nedsættelser endog af faste pen
sionsgivende Lønninger. 

De vil derfor se, al 1d•e Henvisninger, man ikke 
sjæJ.dent faar serveret fra Tjenestemændene, om For
hold og Forudsætninger ved deres Indtrædelise i 
Statstjenesten, ikke med nogen juridisk Virkning vil 
kunne gøres -gældende over for Staten. 

For R-e·sten bar saadanne Forhold og Forudsæt
ninger og aa kun i ringe Grad staaet os klart, den 
Gang vi som store Børn eller unge Mennesker , øgte 
og fik en fast Stilling. 

I idet, jeg her har sagt, lig,ger jo imidlertid intel 
om, i hvilket Omfang del maatte være muligt ud 
fra rene Billighredssyw punkter at gaa med til at re
spektere saadanne Forudsætninger. 

Den reelle Brug;grund for hele denne Ordning er 
Pensionsretten. Naar Staten ikke kan opnaa Skils
misse fra Tjenestema111diern uden at forsørge ham for 
Resten af Livet gennem Pensionen, maa der være 
Muligheder for Tilpasning af Forholdet efter nye 
arbejdsmæssige eller økonomiske Forhold i Samfun
det. 

De ved -ogsaa alle sammen, at de Forhandlinger, 
;dier føres og . skal føres med Personalets Organisa
tioner om Forslag til nye Lønningislove, ikke er af 
samme Karakter ·som de Forhandling.er, der føres 
mellem Arbejder og Arbejdsgiver og Organisationer 
om ny,e Overenskomster. 

Lovgivningsmagten, der giver Lønning;slovene, kan 
give dem uden Hensyn til, om der er opnaaet Enige
bed med Organisationerne; men man plejer at være 
villig til at ofre saa og saa meget for at opnaa Enig
hed. Det gælder saa fra Organisatione-rnes Side om 
at forstaa, at man ikke skal sige »alt eller intet«, 
men hellere vælge Standpunktet »nog,et•, eller, som 
man ogsaa kan udtrykke det, at man skal ·spise, me
dens Maden er paa Bordet. Det -er i flere TilfæMie 
hændet, at en Organisation først fik fat paa Skeen, 
da Bordel var ryddet, o-g da kom Maden ikke igen. 

Et andet Forhold, som er af væsentlig Betyd
ning for ;Bedømmelsen af Tjenestema111d•ens Retsstil
ling, •ør Spørgsmaalet om Afskedigelse. 

Tjenestemand loven betegner Tjenestemandsfor
holdet •som varigt og som Livsgerning. Jeg ser her 
bort fra nogle faa højere Tjenestemandsstilling-er, 
som for Eksempel Generaldirektøren for Statsbaner
ne, der kun udnævnes paa 6 eller 3 Aar, men som 
alligevel er Tjenestema111cli. 

Udtrykket »varigt« maa dog ikke forstaas som 
,livsvarigt« i den Forstand, at Tjenestemændene i 
Almindeli•g�1ed sku]d,e være uafsættelige, 

Det er de i visse La111d·e, og særlig i Lande, hvor 
Embeds tanden paa Grund af den historiske Udvik
ling har forstaaet at hævde sig over for det i Løbet 
af det 19. AarhuDldTede frebrydende Demokrati. 

I dis&e Lande kræves d·er Dom for Afskedigelse 
af en uduelig Tjenestemand. Hos os og i de vest
europæiske Lande, f. Eks. Frankrig og Englan1d•, 
gælder der en heil anden Regel. Denne udtrykkes 
i den danske Grundlov saaledes, at Kongen kan af
skedige de af ham udnævnte Embed mænd med Und
tage1se af Dommere, og det samme er fast. laaet 
Tjenestemand loven for de lavere Tjenestemænd. 

Der opstaar da Spørgsmaalet, om Tjenesteman
den er retsløs i sit Forhold til Stat-en, og jeg vil sige 
- ingenlunde.

Han har en overordentlig •stærk Beskyttelse:
1) i 1d•en Pensionsbyrde, som Afskedi·g,elsen vil paa

føre Staten,
2) i det politiske Ansvar, som Ministeren vil paa

drage sig, der.som han uber-eltiger foretager Af
skedigelse,

3) i den Reaktion, som en saadan Afskedigelse vil
medføre fra den offentlige Menings (Pressens)
SMe, og

'�) i Organisationernes Muli·g;heder for at paakalde 
Ofcentligheden til Støtte for formentlig krænkede 
Interesser. 

De husker maaske endnu, hvorledes en tidligere 
Mini·ster og i et andet Tilfælde en Borgmester i Kø
benhavns Kommune kom uld! for Ang,reb i Anledning 
af Afskedigels•e af overordnede Embedsmænd. 

Hertil kommer den Beskyttelse, som er blevet 
indført ved den sild1ste Tjenestemandslov, idet denne
fastslaar, at saafremt en Afskedigelse uden Ansøg
ning ikk,0 skyldes Sygdom, skal der gives paagæl
denld,e Adgang til at udtale sig i Sagen, enten mundt
ligt i Samtåle med Styrelsens Chef eller anden over
ordnet Tjenestemand, eller skriffli,gt, saaledes al han 
faar Lejlighed til at udtal,e sig. 

Det er ikke nok, at der hæftes Orfdiet »uegnet« 
paa Manden. Han har Krav paa at faa ·saadanne 
Oplysninger om Aarsagen til Afskedigielsen, at han 
ikke selv behøver al staa uforstaaende over for Frem
gangsmaaden fra Administrationens Side. Endvildiere 
hat· han Ret til en skriftlig Meddelelse om Grunden, 
saaledes at han overfor Trediemanld! kan dokumen
tere, at eventuel Mistanke for Uærlighed eller li-g
nende er ubegrundet. 

De har maaske hørt Tjenestemændene udtale, at 
det er dog unld·erligt, at en Mand, der har gjort sig 
skyldig i Tjenesteforseelse eller Forbrydelse, har 
Krav paa at komme i Forhør efter nærmere fast
slaaede Re,gler, medens den, !dier intet har gjort, 
men blot paadrrug;et sig den Opfattelse hos Admini
strationen, at han er uduelig, har Krav paa noget 
mindre. Men De maa huske paa, at der er kJ.en af
gørende For kel, at Ma:nderi, der kaldes til Forhør, 
staar i Fare for Afskooigelse uden Pension, medens 
ld•en uduelige har sin· ved Grundloven og Tjeneste
mandsloven hjemlede Ret til Pension. 

Jeg beder Dem ogsaa betænke, at Tjenestemæn
dene und,er alle Omstændigheder er langt bedre be
skyttet end id•en øvrig,e Befolkning, f. Eks. Personalet 
i det frie Erhverv. 

Disse sidste har ganske vist den fulde Adgang 
til ved Domstolene at hævde deres Ret efter :aeres 
Kontrakt med Arbejdsgiveren; men samtidig ved vi 
jo alle, at den, der benytter sig af en saaJdan Ret, 
praktisk talt altid vil faa sin Opsigelse, saaledes at 
hans Beskytbe,lse ikke rækker længere ud i Frem
tiden end Lønnen inden for det alminldielige Opsigel
sesvarsel, naar det kommer højt, 3 eller 6 Maaneder, 
altsaa et Beløb, der ikke paa nogien Maade kan sam
menlignes med Tj,eineslemanld•ens Pensionskrav. 

Ej heller vil den offentlige Mening paa nogen 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Maade reagere over for de i de frie Erhverv fore
tagne Afskedigelser. 

Tjenest-emanden har naturligvis den- samme Ad
gang som enhver an!d-en Borg,er til, hvis han begaar 
Forbrydel-ser, at blive behandlet af Politi og for 
Domstole; men han kan ikke sammenligne Afbry
delsen af TjenestemaD'dsforholdet med d,e ved Dom
stolene ikendte Straffe af Fængisel, Hæfte, eller hvad 
det nu hedder. 

Jeg beder Dem her ogsaa betænk,e en anden Ting. 
Skal man endelig tale om Adgangen for Staten til 
at skille sig af med uld-uelige Tjenestemænd, saa vil 
jeg snarere mene, at det er for vansk,eligt end for 
let at opnaa dette. Deri lig,ger dog ikke, at jeg øn
sker de nuværende Regiler forandret. Men Tjeneste
mænd·ene maa huske paa, at Id� som Stand er me
get daarligt tjent med, at der er saa og saa mange 
ibllmdt dem, som Offentligheden opfatter som udue
lige. Desværre er Befolkningen altid tilbøjelig til at 
sige: »Saalfan er de jo alle sammen«. 

Jeg kommer derefter til Spørgsmaalet om Forse
elser i Tjenestemandsforhold, og jeg vil først sige et 
Par Ord om, hvad saadanne Fol.'ISeels"er kan gaa ud 
paa. 

Vi kan jo hurtig,t komme hen over de Forseelser 
mod Sikkerhedsreglementet o. s. v., hvor ingen af os 
er i Tvivl om, at Overtrædelser ikk,e maa finde 
Sled. 

Derimod vil jeg dvæle lidt ved nogle andre For
hold, som omhandles i Tjenestemanæsloven eller 
Tjenestereglementet, og hvis Indhold maasloo ikke 
sta:ar enhver klart. 

Det udtales saalede.s i Tjenestemandsloven, at 
man saavel i som uden for Tjenesten skal vise sig 
værdig til -den Agte1se og Tillid, som Stillingen kræ
ver. Og den sidste Lønningskommission har knyttet 
en Forbindelse mellem denne Paragraf og en Be
stemmelse i Pensionsafsnittet om, at den Tjeneste
mand, der afskediges paa Grund af Tjeneste
forseelse eller Misligheder, der har svækket den for 
Stilfingen nødv,endige Agtelse og Tillid, skal have 
Spørgsmaalet om Pension· særlig bestemt paa Fi
nans- eller Tillæg;sbevillingisloven. 

I samme Forbindelse •vil jeg ogsaa gøre opmærk
som paa, at Højesteret gentagne Gange har frakendt 
en Tjenestemand Pensionsrett-en blot med Henvts
ning til, at Afskedigelsen ikke var ham utilregnelig. 

Jeg skal her blot nævne Postmanden, der blev 
afskediget uden Pension og derefter foemskaffede 
Lægeattest for, at han led af en til Tider uover
vindelig Lede ved Arbejdet. 

Saavel Landsretten som Højesteret fastslog, at 
dette smukke Udtryk ikke kunde drokke over en 
virkelig Sygdom. 

Endvidere er det paalagt Tjenestemændene at 
paase Ov,erholdelsen af den gældende Lovgivning, og 
andre for vedkommende Forhold givne Forskrifter. 

Medens der normalt ikke eksisterer nogen Pligt 
til at foretage Politianmeldelse, medmindre de saa
kaldte absolutte R,e,t;sgoder Liv og Velfærd staar- paa 
Spil, er der gennem denne Paragraf givet Tjeneste
mændene visse Pligter, der f. Eks. kan føre til, at 

han maa anmelde Smugleriforsøg eller lignende. 
Det er en alvorlig Tjenesteforseelse ikke at ud

vise god Økonomi med HeDJSyn til Statens Ejendele 
eller i det hele ta:g,et i sin Virksomhed i Etaten. 
Man skal i sin Tjeneste udvise den samme Økonomi, 
som man vilde varetage, hvis d,e,t var eDJS eg.en 
Forretning, man virkede i. Og ethvert Ræsonnement 
i Retning af, at det gør ikke noget, hvad det koster, 
for Staten betaler, er ,en fundamental Forbrydelse. 

Jeg tror og;saa, det kan være nyttigt at sige et 
Par Ord om Tavshedspligten. Den omhandles for 
øvrigt baade i Straffeloven og i Tjenestemandsloven. 

Forholdet er det, at Brud paa Tavshedspligt-en 
vel kan behandles som Tjenesteforseelse, men at 
Administrationen ogsaa, hvis -den foretrækker del, 
kan anmelde den paagælclende Tjenetstemand til Po
litiet og faa ham ikendt Straf ved Domstolene. 

Det Punkt, hvor Personalet undertiden har følt 
sig fristet til at overtræde sin Tavshedspligt, beskri
ves i Regilementet saaledes, at det er forbudt at 
·gu.ve Tidsskrifter, Blade eller andre Meddelelser om
den indre Tjenestegang, derunder navnlig om For
hold, der kan virke skadeligt for Tilliden mellem
Banerne og deres Kunder.

Jeg havde for nogen Tid siden en Sag af paa
gældende Art, hvor vedkommende ikke kunde for
staa, at han skulde have g,jort sig skyldig i noget
ulovligt. Jeg prøvede paa at forklare det gennem
følgende Billede.

Tænk Dem, at der i »Magasin -du Nord«. er an
sat en Mand, som gaar ud til Bladene eller i Byens
Gader •og Stræder og udbasunerer: »Her skal De
blot se, hvor skammeligt Kunderne bliv.er behandlet
i »Ma:gasin du Nord«. Daarligie Varer, dyre PriJSer,
endog Kundernes personlige Sikkerhed er i Fare ved
de Dispositioner, som Ledelsen træffer•.

Hvad tror De, der vilde ske med den Mand.
Tror De nogensinde, han vilde faa Lov til igen at
sætte sine Ben bag Skranken som Funktionær i
»Magasin du Nord«. Nej. De er alle samme klare
over, at hans Dage der var forbi, og at han natur
ligvis ved Siden deraf vilde · faa ,en mægiti'g Er
statningssag paa Halsen.

Forstaar De saa ogsaa, at det samme maa gælde 
Tjenestemanden. Selv om han er utilfreds med en 
eller anden Disposition, saa kan og maa han ikke 
gaa til Offentligheden og i mer eller mindre agi
tatorisk Form virke til at nedbryde Tilliden hos 
Publikum til Banerne. Det er at save den Gren 
over, man selv sidder paa. 

Han kan, hviJS han ikke kan komme frem ad 
de tjenstlige Veje, hvad jeg dog vil gaa ud fra, gaa 
til sin Organisation. Organisationerne har jo For
handlin:g,sret med Generaldirektoratet ogsaa i tekni
ske Spørgsmaal. 

Det, jeg her har ,sagt, gælder ogsaa i Tilfælde 
af, der skulde være indtraadt et Uheld. Den enkelte 
Tjenestemand skal ikke overfor den stedlige Presse 
giøre sig interessant eller søge at dække sig ved at 
skyde Skylden over paa andre. Det maa blive Audi
tøJ.'lens og vor Sag at fordele Ansvar og Skyld. Ud
adtil maa vi staa samlet. 

Denne Tavshedspligt gælder saa vidt, at man 
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ikke i· Retten har Lov til at vidne om de paagæl
dende Spørgsmaal, uden at der foreligger General
direktoratets Tilladelse hertil. 

Kun, hvis Retten afsiger en formelig: Kendelse, 
skal Vidnesbyrd afgives i trængt fornødent Om
fang. 

Er det derimod Statsbanerne, der har rejst Sa
gen, staar man noget friere med Hensyn til at afgive 
Vidnesbyrd for Retten. 

Jeg skal dernæst ,som endnu ,et Eksempel paa 
Tjenesteforseelser nævne Manglen paa Konduite. 

I Reglementet er det foreskrevet, at Personalet 
i Tilfælde, hvor der ingien Instruks haves, under 
fornødent Heillsyntagen til Sikkerhedens Oprethol
de! e skal handle efter bedste Skøn, eventuelt til

kalde vedkommende foresatte, og det er med frem
hævet Tryk tilføjet, at Hensynet til Trafikkens gode 
Afvikling eller god Behandling af Statsbanerne· 
Kunder gaar forud for alle Afgrænsninger af Ar
bejdsomraaderne eller lignend,e Bestemmelser, ogi al 
enhver an at skal tjene disse Hensyn ved at yde 
sin gode Bistand til Forretningernes Udførelse. 

Det er nødvendigt, at der gives ,e,t vist Rum for 
Handling efter Konduite. Skulde man gu.ve Regler 
for alle Livets Forhold, vilde Reglementerne svulme 
i den Grad op, at intet Menneske vilde kunne finde 
ud af dem, og man vilde endda ikke naa at udtrykke 
sig udtømmende. 

Men naturligvis er der Regler, der er absolutte., 
og som ikke paa nogen Maade _maa fraviges, lige 
saa vel som der er andre, hvor der gives Rum for 
Konduite. 

Til de første, dem jeg kunde kalde Grundlovs
bestemmelser, hører jo en Række af Sikkerhedsreg
ler, hvor man ganske ubeting-et og absolut maa 
kunne stole paa fuldistændig Overholdelse. Men vi 
kan jo ogsaa nævne Regler som dem, <1,t man ikke 
maa tage Penge af sin Kasse. Der gælder· ingen 
Undtagelser. 

Handler man efter Konduite, maa man naturlig
vis være klar over, at man handler paa eget An
svar. Handler man fornuftigt, opnaar man de.n 
Anerkendelse, der ligger i Administrationens Ud
talelse eller Erkendelse af, at det er en Mana, man 
kan bruge. Handler man ufornuftigt, kan der falde 
mindre behagelige Ting af. Moen man har Krav paa 
at blive bedømt ikke efter det Resultat, der kom ud 
af. ens Handlemaade, men efter, hvad man med 
Rimelighed kunde vide paa det Tidspunkt, man traf 
sin Beslutning. Personligit har jeg altid, naar der 
var handlet efter Konduite, søgt at dække den paa
gældende. 

Man maa navnlig ikke tro, at man er i Salveten·, 
naar man holder ,sig til Reglementets :Uogstav, selv 
hvor ethvert fornuftigt Menneske maa kunne indse, 
at dier burde handles efter Konduite. 

Jeg har været med til at true en Mand med 
Strafforflyttelse, fordi han holdt sit Reglement til 
Punkt og Prikke, men derved handlede saa dumt, 
at han lagde sig ud med hele den lokale Befolk
ning. 

Vi vil derefter se lidt paa, hvad der sker, naar 
der er begaaet en Tjenesteforiseelse. Der kan vi jo 
straks udskille alle de Forhold, der klares ved en 
mundtlig Paatale af den nærmeste foresatte. Der 
maa naturligvis være visse Forhold, der kan ordnes 
i enhver Instans, uden at man skal sætte det store 
Apparat med Indberetning i Gang. Men det er 
foreskrevet, at Indberetning skal ske om alle Tje
nesteforseelser, der maa fremkalde Mistillid til den 
paagældende. 

Der er ogsaa visse Tilfælde, hvor man. har Pligt 
til at .give højere foresatte Underretning om Ureg,el
mæssigheder begaaet af ligestillede eller endog: af 
overordnede. Men dette skal dog kun ske, hvor 'dci 
drejer sig om Forhold af utvivlsomt graverende Bl'!
skaffenhed. Saadan Indberetning kan altsaa ikke 
karakteriseres som ,Sladder«, og man kommer selv 
i Fedtefadet, hvis man lader være med ·a:t anmelde 
Forholdet. Tænk f. Eks. paa det Tilfælde, at en Tje
nestemand ser en Kollega tiltræde en vigti,gi Tjeneste 
i beruset Tilstand. Han maa selvfølgelig meddele det 
til Ledelsen, og Undladelse heraf kan paadrage ham 
Ansvar af ganske uberegneligt Omfang. 

Det er foreskrevet, at paagældende skal se Ind
beretningen og underskrive ,Erkendes eller Læst• 
paa den. 

Jeg har selv været med til i Lønningskommis
sionen at faa denne Bestemmelse indført. · Og den 
er efter min Opfattelse en Nødvendighed, ikke 
mindst for Tjenestemændene selv, hvad man navn
lig kan se, naar man husker paa, at en saadan 
Indberetning meget vel kan · give Anledning til en 
øjeblikkelig Su.spension. 

Naar Paategningen •Erkendes« findes, kan Sa
gen afgøres uden Undersøgelse, hvis d,en ikke med
fører højere Straf end Bøde eller Forsættelse til 
anden Tjeneste. Bøden kan i dette Tilfa::lde gaa helt 
op til ½ Maaneds Løn. · 

For,eligger der derimod Spørg1Smaal om ·højere 
Straf, Afsked, Degradation eller Forflyttelse, skai 
Sagen henvises til Auditøren. Og det samme gæl
der, hvis der ikke foreligger en . uforbeholden 
skriftlig Tilstaaelse, og der kan være Tale om Bø
der over 10 Kr. 

Endvidere har naturlig,viLs Generaldirektoratet 
Adgang til at henvise andre Sager til Auditøren. 

Jeg skal ikke komme indgaaende ind paa alle 
de for Auditøren gældende Regler, skønt jeg selv 
tidli,g:ere i min gamle Etat i høj Grad har virlc.et 
som Auditør. · 

Jeg maa dog sig,e et Par Ord om Bisidderen, 
der vel almindeligvis er en Organisationsmand, men 
som ogsaa kan være en Sagfører. 

Bisidderens Stilling er jo ikke den samme · som 
en Forsvarers i en Retssag; men han· e-,: en mis
tænkts Garanti for, at alt gaar rigtigt til under 
F-orhøret, og han har Ret til at yde Bilstand ved 
Vidneførsel og efter Forhøret ved Udfærdigelsen af 
et skriftligt Indlæg. 

Under en saadan Vidneførsel kan han foran
ledige stillet Kontraspørgsmaal til Vidnet, men han 

121 

,# 

.. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

maa ikke give sigitede Raad angaaende Besvarelsen 
af Spørgsmaal, der stilles til den sigtede. 

Ej heller har Bisidderen Ret til at give den 
sigtede Forhaandsoplysninger om, hvad der er op
lyist under Forhøret, idet det udtrykkeligt er fast
slaaet, at det er Auditøren, der afgør, paa hvilket 
Tidspunkt den sigtede skal gøres bek,endt med, hvad 
der er fremkommet. 

Derimod staar det naturligivis fast, at den sig
tede inden Forhørets Aiislutning skal kende det hele 
og have det sidste Ord. 

De ve,d maaske, at det i vore Dage er den 
Maade, man faar en sigtet overbevist, at man hol
der ham i Uvidenhed om, hvad man selv ved, og 
lader ham vrøvle sig ind i stadige flere og flere 
Modsige1ser eller Usandheder; saa kommer til sidst 
det Punkt, hvor han ov,ervældes med de foreliggiende 
Oplysninger. 

Afgiver en Tjenestemand urigtig Vidneforklaring 
til Auditøren, kan han straffes efter Straffeloven. 
Det gælder her som i Retten, at mån skal sige den 
fulde og hele Sandhed. 

De Herrer vil forstaa, at alle dL se Regler g;aar 
ud paa at hindre, at uskyldige bliver dømt. Der
imod kan det ikke være Bisidderens eller Kolleger
nes Opgave at modvirke, at man finder den skyl
dige og drager ham til Ansvar. 

Naar Undersøgelsen er forbi, oversendes Sagen 
til Generaldirektoratets Afgørelse. 

Det er i Styrelsesloven o� i Auditørreglerne fast
slaaet, at saafremt Generaldirek/toratet find,e,r det 
nødvendigt at afskedige en Tjenestemand mod Audi
tøreillS Opfattelse, skal Sagen forelægges Ministeren, 
og den anklagede har Adgang til eventuelt sammen 
med en Tillidsmand at møde hos Mfoisteren. 

I Tjenestemandsloven findes yderligere en Regiel, 
som fastslaar, at Sigtel:ser for Forhold, der antages 
at falde ind under Straff.E�lovgivningen, kan be
handles uden Bisidder og uden Iagttagelse af de 
fastsatte Regler for disciplinære Undersøgehser. Til 
Geng�ld har Tjenestemanden her Ret til at kræve 
Sagen henvist til Domstol og Politi, men andre Ord 
samme Ret som enhver anden Borger, der mis
tænkes for at have overtraadt Straffeloven. 

Jeg har oplevet mange Forhør, hvor der efter 
denne Bestemmelse ing,en Bisidder har været med, 
men jeg har aldrig oplevet, at en Tjenestemand selv 
krævede Rettens Medvirkning. 

Derimod har jeg oplevet adskilligie Tilfælde, hvor 
Nægtelse af at vedgaa vitterligt begaaede Forbry
delser førte til, at Politiet blev tilkaldt, og at den 
paagældende, der faa Timer efter havde tilstaaet, 
nu kom til at bøde med adskillige Maaneder i For
bedringshuset. De Tilfælde, jeg her sigiter til, drejer 
sig jo om Uærligheæ. 

Naar en Straf er ikendt af en lavere Myndig
hed end Generaldirektøren, kan der være Tale om 
Appel til· denne som Banernes øverste Chef; men 
jeg maa sige, at det skal man væl'e meget tilbage
holdende med, og man maa navnlig ikke forveksle 
Retfærdighec1sfølelse med Rethaveri. Det sidste har 
vi meget lidt tilovers for, og der vil f. Eks. blive 
krævet m�get, for at Generaldirektøren skulde op-

hæve en af en lavere Instans gi Yen Røffel. Al 
. Disciplin vilde høre op, hvis Melleminstansen, 
som ordner en Sag efter bed· te Overbevisning, ikke 
kunde v•ente Støtte ovenfra. Ej heller kan Persona
let være tjent med, at Alverdens Smaasager skulde 
op i Generaldirektoratet og noteres i Personal
akterne. Det bliver jo nemlig Følgen, hvis Røflen 
ikke ophæves. Imidlertid v,ed alle, at der er Mulig
hed for Appel, og at Forfølgelse af en Mand ikke 
vil blive taalt. Atter her beder jern Dem tænke paa, 
hvilken overordentlig ,stor Beskyttelse De har paa 
dette Punkt i Forhold til Folk i privat Tjeneste. 
der kan blive udsat for mangt og meget, ogsaa i 
Retning af Vilkaarlighed. 

D.et kan maaske interessere som Afslutning. at 
høre en Smule om visse Embec1 forbrydelser. Vi bar 
jo lige faaet en ny Straffelov. 

Jeg har allered,e foran omtalt Tavshedspligten, 
og jeg skal derefter sige et Par Ord om Krænkel. ·c 
af Lydigbedspligten, som Straffeloven definerer saa
ledes, at man nægter eller forsætlig undlader at 
opfylde tjenstligie Pligter eller efterkomme lovlige 
tjenstlige Befalinger. 

Det interessante ved disse Straffelovsparagraffer 
er naturligvis ikke, hvor meget man faar, hvis man 
overtræder dem; det faar man nok at vide, hvis del 
•er · ket, men det interessante er, hvad man ikke maa
gøre.

Man fristes her til at bruge en fra Bibelhistorien
kendt Vending.

De husker Manden, der sagde Ja, men lod være
med at gøre det, og den anden Mand, der sagde
Nej, og gjorde doet alligevel. Begge disse to er skyl
dige efter Straffeloven.

Manden, der siger Nej, naar han faar en Ordre,
vil naturligviis i Praksis faa foreholdt de alvorlige
Følgier; men fastholder han sil Nej, hjælper det ikke,
at han bagefter allig,evel gaar hen og udfører Or
dren. Manden, der sig,er Ja, men bagefter lader
være med at udføre Ordren, er naturligvis ogsaa
skyldig.

Ordet forsætlig betyder ikke andet end det, vi
kender fra vor,e Børn, naar vi spørger dem, om de
har gjort det med Villie. Og man vil faa meget van
skeligt ved at faa en Dommer til at tro paa, at
man, naar man har faaet en Ordre, blot gik hen
og glemte det.

Ogsaa den grove eller den oftere g,enlagne For
sømmelse eller Skødesløshed kan straffes efter Straf
feloven.

Jeg skal sige et Par Ord om en anden Forbry
delse, som hedæer Bestikkelse, den, at man lader
sig •smøre•.

Man er skyldig baade, hvis man modtager Be
stikkelse for at krænke sin Pligt, eller, hvis man
forlanger eller modtager Vederlag, uden at krænke
sin Pligt. I det sidstnævnte Tilfælde er Grænsen for
det lovlige og ulovlige vel nok noget flydende.

Jeg behøver blot at minde Dem om Postbudet,
der ønskeL· glædeligt Nytaar og modtager en Daler
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for god Betjening Aar,e-l igennem. Det ligger nogen
lunde inden for Skik og Brug. Men, hvis Po t
budel selv gør noget for at faa Daleren, er han 
afgjort paa den gale Side af Straffeloven. 

Jeg behøver ikke her al komme ind paa de for
skellige Regler i Straffeloven om Uærlighed. Vi ved 
alle sammen, al vi her er inde i de slemme Para
graffer, og Tjeneslemæn.d, dier overtræder dem, kan 
vi ikke mere bruge. 

Derimod vil jeg nævne en Bestemmelse i del'1 nye 
Straffelov, som fastsætter en alvorlig Straf for den, 
der paa retsstridig Maade fremkalder omfattende 
Forstyrrelser i Driften af SamfærdJSelsmidlerne: Post, 
Telegraf, Tel•efon, Vand, Gas, Elektricitet o. l. 

Reglen gælder ogsaa Tjenestemændene, og jeg 
tror, jeg tør sige, at· den bar faaet el Omfang, 
som næppe stod alle Rigsdagsmænd klart, da de 
vedtog den. 

Skulde je� ,sammenfatte M,eningen med alle dis;;e 
Strafferegler, kunde jeg dele dem i tre Grltpper. 
Og jeg beder Dem aller tænke paa Deres egen Ind
stilling over for ,et af Deres Børn, som har været 
uartig. 

Man pørger Fyren: »Har du gjort det med Vil
lie, har du været ligeg;yldig, eller er du blot kom
men galt· af Sted?« 

Følgerne vil i høj Grad være aflueng,ige af, til 
hvilken a[ de tre Tilfælde, man vil henføre Sagen. 

Ligegydighed eller den endnu stærker,e onde 
Villie er der ingen Blødsødenhed overfor. 

Derimod kan enhver, selv om han er nok saa 
paapasselig, komme til at. begaa en Fejl, komme 
galt af Sted, og han har da Krav paa en menne
skelig Bedømmelse af en saadan ufrivillig Tildta
g.else, og det vil han· ogsaa faa, saalænge j�g skal 
træffe Afgørelsen i disse Sag'(lr. 

OVERSIGT OVER 

FORHANDLINGERNE PAA 

KONGRESSEN I AARHUS 

4., 5. OG 6. MAJ 

Organisationens Formand, Soph. Jen en, aabnede 
Kongressen og bød alle, saavel -Kongresrepræ&en
tanLer som Repræsentanter for forskell:igø Organisa
tioner, D. L. F. staar i Samarbejde med, hjertelig 
velkommen. 

Der blev derefter af-unget en Velkomstsang. 
Da indbudte Gæster, Robert Lund, Norge, 0. Ek, 

Sveri,ge, G. Jouslra og E. v. Hinte,- Holland, J. Kjær
bøl, D. S. & M. F., Th. Brix, Privatbanerne, Laurits 
Hansen, Værk leds- og Remi earbejdernes Fælles
or,ganisalion, samt 2 af Foreningens Ær.esmedlem
mer, Chr. Christensen og Rich. Lillie, pr�enterede 
for Kongressen. 

Formanden nævnte Navnene paa de i Kongres-

perioden afd·øde Lokomotivmænd og 11dlalle et Ære 
vær.i deres Minde. Forsamlingen lullede ig hertil 
ved al rej e sig. 

ad Punkt· 1. Det konstateredes ved avneopraah, 
at samtlige Kongresrepræsentanter var mødt, ialt 
1.17 stemmeberettigede. 

ad Punkt 2. Afd. 2 foreslog som Tilføjelse Lil 
Forretning ordenen, al Kongressen fortsættes Lørdag 
den 6. Maj, dersom .Arbejdet ikko er tilendebragt 
senest den 5. Maj Kl. 20. 

Formrmde,i bemærkede hertil. al -d,e.tle ikke· vecl
rørlo Forretningsordenen, men kan frem ættes se
nere. - De1refter godkendtes Forretningsordenen. 

ad Punkt 3 a. Til Ordstyrere valgt.es: G.· 0. F. 
Lund, Gb., Viggo Johansen, Ar., Bendixen. E's., og 
C. Srhmi-dt, Ng.

ad Punkt 3 b. Til. Protokolførere valgtes P.' A.
Jensen, Ro., og A. Skødt, Gb. 

acl Punkt 3 c. Til Protokolrevisorer valgtes: Karl 
Olsen, Gh., og S. Brisling, Gb. 

Valgene under Punkt 3 skete uden Afstemning. 
G. 0. P. Lund overtog Ord· tyrerhverv1'lt.
Derefter bragte Lokomotivførerne 0. Ek, Sverige,

og Robert Lund, Norge, og G. Joi1,stra, Holland, paa 
de1·es Organisationers Vegne Kongressen deres bed
ste Hil ener. 

Ric/1. Lillie bragte paa; egne og Chr. Ch rislen eni; 
Vegne Kongressen en Hil. en. 

Lokomotivfører T/1. Brix overbragte Kongressen 
de bedste Hil. ener og Ønsker fra Privatbanernes 
Lokomot.ivmænd. 

Lauritz Hansen hil te Kongressen fra Værksleds
og Remisearbejdernes Fæll.esorganisalion.�. ·- ·. :. 

Johs. K:iærbøl overbragte Hisener og Tak fra
D. S. & M. F.

Fra Ær.esmedlem C. Roosen indløb Telegram.
Til Dagsordenen foreslog Brade, Kk., Punkt. 11 a

behandlet under Punkt 5. 
Løvborg, Gb., fremsatte Forslag om ,eventuel For

længelse af Kongressen. 
Forslaget toges tilbage efter at Formanden_ havde 

udtalt sig dertil, og Brade tog ligeledes it Forslag 
tilbage, hvorefter Dagsordenen goclkencltes ncLen Af
stemning. 

ad Punkt 4. Formanden aflagde Beretning om 
Hovedbestyre] ens Virksomhed siden Kongressen 
Hl31. Efter Frokostpausen overtog V. Johansen Ord
styrerhvervet, og Formanden fortsatte og afsluttede 
sin Beretning Kl. 15,2-0, hvorefter Debatten om 
samme paabegyndtes. 

Kongressen sluttede Kl. 1.7,45. 

Kongressens 2. Dag, 5. Maj Kl. 9,30 ..
G. 0. F. Lund overtog O1,d lyrerhvervet, og,. der

blev af ungel en Sang, hvomfter Debatten om Beret
ningen fortsattes. K. 15,30 ved toge.; det al fort.sætte 
Kongressen den 6. Maj. 

Forslag a), b), d) og e) blev slaael sammen med 
l◄"'orslag c) fra Fredericia Afd. 22 og henvist til H.- B. 

Forsla,g f), g) og h) blev henvi t til H. B.

Forslag i), k I) og k II) blev henvist til H. B.

Forslag I) fra Gb. 2 og Kk. 6 forka,. ted,es med 
stort Flert-al. 
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Forslag m) fra Gb. 2 med en Ændring af Kø. 
Afd. 18 henvistes til H. B. 

Forslag n) fra Kk. henvistes til H. B. 
Derefter blev en af Afd. 2 fremsat Resolution, 

der oplæstes af Ordstyreren, G. 0. F. Lund, behand
let. 

Efter at Formanden havde anbefaLet at forkaste 
den foreslaaede Resolution blev denne forkastet med 
alle Stemmer mod 8 Stemmer. 

Afd. 2 fremsatte derefter ;e,ndnU: en Resolution, 
der ligeledes forkastedes med alle Stemmer mod 8 
Stemmer. 

Derefter godke1u.ltes Beretningen om For,e,ningens 
Virksomhed. 

ad Punkt 5. Hovedkassereren fremlagde For
eningens Regnskaber for 1931 og 1932, hvorefter 
Diskussionen om samme tog sin Begyndelse. 

Et under dette Punkt fremsat Forslag fra Afd. 5 
om Nedsættelse af et kritisk Udvalg fremkaldte en 
særlig Diskussion, men forkastedes ved Afstemning 
ved Navneopraah med 81 Nej mod 10 Ja. 

Derefter godkendtes Regnskaberne med alle Stem
mer mod 1 Stemme. 

0. Ek, Sverige, Robert Lund, N or,ge, og Th. Brix,
Privatbanerne, maatte forlade Kongressen og tak
kede for Samværet samt udtalte de bedste Ønsker 
for Kongressens Resultater. 

Forhandlingerne afsluttedes Kl. 19,45. 

Kongressens 3. Dag, 6. Maj Kl. 8,35. 
Viggo Johansen overtog Ordstyrerhvervet. 
ad Punkt 6. Redaktøren aflagide Beretning over 

»Dansk Lokomotiv Tid.ende«s Virksomhed, hvorefter
denne Beretning sattes til Debat.

Beretningen godkendtes enstemmig. 
ad Punkt 7. Rosenkilde Laursen fremlagde 

»Dansk Lokomotiv Tidende«s Regnskaber for 1931
og 1932.

Regnskaberne godkendtes enstemmig. 
od Punkt 8. For,slag angaaende Tjenestetids- og 

Ferieregler. 
Formanden indledede Diskussionen om Forsla

gene 8 a til 8 k inkl. og henstillede, at disse Forslag 
sammenfatledæ i en Resolution saaledes, at Hoved
bestyrelsen, naar den fandt Tidspunktet dertil belej
ligt, ·fremsatte de i Resolutionen nedlagte Krav. 

Resolutionen, der var omdelt til Repræsentanterne, 
er saalydende: 

Resolution. 
»Dansk Lokomotivmands Forenings Kongres i

Aarhus den 4., 5 og 6. Maj 1933 udtaler sin Bekla
gelse af, at Tjenestetidsreglerne, der i sin Tid blev 
giv,et Personalet som en Beskyttelse mod for lange 
Tjenester, nu fortolkes paa en saadan Maade, at de 
vendes mod Pel'sonalet og benyttes som Beskyttelse 
for Administrationen.s urimelige Tjenesteanordnin
ger. Oversparekommissionen af Februar 1921 skær
pede Tjenestetidsreglerne sa:a meget, som det fandtes 
forsvarligt, og et administrativt Spareudvalg foretog 
derefter en Gennemgang og Skærpelse af Tjeneste
fordelingerne; -men ikke desto mindre anordnes der 

stadig strengere og strengere Tjenester for Lokomo
tivpersonaLet. Kongressen protesterer mod dette Mis
brug af Tjenestetidsreglerne og opfordrer Hovedbe
styrelsen til snare t belejligt at fremsætte Krav om 
Ændringer i disse Regler, hvorved der tages Hen
syn til følg.ende: 

1) Den maan.edlige Tjene letidsnorm ansættes til
200 Timer for Personale i Lokomotiv- og Motor
tjeneste med 2-Mandsbetjening og til 180 Timer
for Pe11sonale i Lokomotiv- og Motortjeneste med
i-Mandsbetjening.

2) For Tjeneste i Nattimerne bør der af Hensyn
til Lokomtiv- og Motortjenestens særlig anstren
gende Karakter beregnes et Tillæg paa 25 pCt.

3) Tjenesten regnes kun som uafbrudt, hvis evt.
tjenestefrie Ophold udgør 2 Timer og derover
udenfor Hjemstedet eller 1 Time og derove1· paa
Hjemstedet.

4) Raadighedstjeneste ved Depot, beordret Rejse
som Passager samt Møde hos Auditøren o. I.
regnes som 1

/1 Tjeneste. Raadighedstjeneste i
Hjemmet regnes som ½ Tjeneste.

5) Maksimumstjen{lste pr. Dag maa ingensinde
overskrid,e 12 Timer. Raadi,ghedstjeneste og Kør
sel maa ikke ordinært anordnes i Forbindelse
med hinanden. Forekommer der undtagelsesvis
Raad-ighed og Kørsel sammen, kan Tjenesten
dog udstrækkes til 13 Timer.

6) Der bør paa Hjemstedet være mindst 12 Timers
Hviletid mellem 2 Døgns Hovedtjenester.

7) Fridagenes Antal ansættes til mindst 62 pr.
Aar, 4 pr. Maaned, saa Lokomotiv- -0g Motor
personalet i saa Henseende kommer paa. li,ge
Fod med den øvrig10 Del af Befolkningen.

Kongres�n har med Tilfredshed bemærket Re
g.eringens Stilling til de af den internationale Ar
bejdsorganisation paabegyndte Undersøgelser og 
Drøftelser med Henblik paa Nedsættelse af Arbejds� 
tiden. Som Føl,ge deraf forventer Kongressen, at Re
geringen vil vise Forstaaelse overfor Personalets 
berettigede Krav.• 

Af Af.d. 2 fremsattes følgende Forslag til Reso
lution: 

»Kongressen bemyndiger H. B. til inden 1. Okto
ber at træffe Foranstaltninger til Ordning af vore 
TjenestetidsregLer. Saafrcmt Tjenestetidsreglerne 
ikke er ordnet paa en for Lokomotivmændene til
fredsstillende Maade, indkaldes der til ekstraordinær 
Kongres i Oktober 1933. c 

Forslagene 8 a), b I, II, III), c), d), e), f I, II, 
III), h I, II, III), i I, II, III, IV og V), samt Afd. 2·s 
Forslag til Resolution toges tilbage. 

For<Slag til Ændring fremsat af Frederikshavn 
Af.d., Forslag. til Ændring af Resolutionens ·sidste 
Afsnit fra Aalborg Afd. og Forslag fra Ar. Afd. 38 
om Ændringer forkastedes. 

Derpaa vedtoges uændret den af H. B. foreslaaede 
Resolution med 87 Stemmer mod 9 Stemmer. 

Dermed bortfaldt Forslagene g) I, II, III, IV, V 
og k) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. For
slaget under 81) toges tilbage. 
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ad Punkt 9.. Forslag a) vedtoges enstemmig. 
b) med Ændring fra Afd. 37 vedtoges med alle

Stemmer mod 5.
c) henvistes til H. B.

d) henvistes til H. B.

Frokostpause. 

C. Schmidt overtog Ord·styrerhvervet.

ad Punkt 10. Forslag a) vedtoges med 35 Stem
mer mod 30 Stemmer. 
b) Vedtoges. Bevillingen ansattes til 400 Kr.
c) Toges tilbage paa Grund af, at H. B. havd<:1 til

Hensigt at arrangere et Studiekursus hvert Aar.
ad Punkt 11. C. M. Christensen redeitforde for

Hovedbestyrelsens Forslag under a). 
Paragraf 1, 2 og 3 vedtoges. 
M. Henriksen, Gb., samt Fejring og Andersen,

Es., for.eslog § 4 d ændret til: ,Hovedbestyrelsen be
myndiges til, i Tilfælde af manglende Dækning til 
Foreningens F.orpli,gtelser i N. L. F. at overføre 
det manglende Beløb fra det staaende Kampfond«. 

Dette Forslag vedtoges enstemmigt med d,1m Æn
dring, at de.t kun dækker den Del af Punkt d), som 
vedrører N. L. F. 

Forslag 11 f), som sluttede sig til § 4, forkastedes 
med overvældende Majoritet. - Derefter vedtogies 
§ 4 med den fornævnte Ændring med alle Stemmer.
§§ 5, 6 og 7 vedtoges uden Debat. Til § 8 foreslog
M. Henriksen, at -sidste Stykke udgaar. Forkastede,s
med alle Stemmer mod 1 Stemme.

§ 8 vedtoges derefter uændret.
§ 9. P. A. Jensen, Ro., fremsatte følgende For

slag: »Forslaget udsættes til næste Kongre-s og faar 
da følgende Ordlyd: Alle 3 Kredse sammenlægges til 
een Kreds.« 

Vedtoges med 67 Stemmer mod 27. 
Dermed bortfaldt Behandlingen af Dagsordenens 

Punkt 11, og Forslagene under 11 b), c), d), e), .g,), 
h), i), k), 1), m) og n) toges tilbage. 

ad Punkt 12. Forslag a) toges tilbage, b) hen
vistes til H. B., c I) forkastedes med 47 Stemmer 
mod 26 Stemmer, c Il) toges tilbage, d) toges til
bage, e) henvistes til H. B., f) vedtoges enstemmig, 
g) toges tilbage.

ad Punkt 13. Valgt blev for Kreds I: L. M:
Schmidt, Aug. Andersen, Th. Jensen, Fa., G. 0. F. 
Lund. (Stedfortrædere: C. Thygesen, N. P. Hansen, 
Ms., Joh. Hansen, Viggo Johansen, Eshøj). 
Kreds III: H. P. Christensen. Kreds Il: K. Svend
sen, Carl Christensen, E. Dyrberg,, C. Jespersen, S. 
Brisling. (Stedfortræder: C. Schmidt, Ng.). 

ad Punkt 14 a. Soph. Jensen genvalgtes med 
Akklamation. 

ad Punkt 14 b. Der foresloges Genvalg. Karl Ol
sen, Gb., foreslog, at Formanden overtog Redaktør
posten og tog en Redaktionssekretær. 

C. Jespersen foreslog Lokomotivfyrb. Brade, Kk.
Beg,ge nægtede at modtage Valg.
Derefter genvalgtes C. M. Christensen med 72

Stemmer mod 2 Stemmer. 
ad Punkt 14 c. L. M. Schmidt genvalgtes uden 

Afstemning. 

ad Punkt 14 d) G. 0. F. Luncl og C. Th. Petersen 
genvalgtes uden Afstemning. 

Jaustra, Holland, og Esbensen, D. S. & M. F., Ar., 
takkede for Samværet og ønskede Organisationen 
Lykke i Fremtiden. 

Formanden, Soph. Jensen, bragte dis·s.e Repræ
sentanter en Tak, fordi de havde modtaget vor Ind
bydelse. Takkede dernæst for den ham ved Genvalget 
viste Tillid og lovede at arbejde for Opnaa,else •af 
de bedst mulige Resultater for Lokomotivmændene, 
selv, om Fremtiden saa mørk ud. Udtalte Haabet om, 
at Forholdene i den kommende Kongresperiode ud
vikliede sig, saa vi paa næste Kongres atter kunde 
samles i ,god Forstaaelse. Fremfor alt maa vi slutte 
op om Organisationen i ubrødeligt Sammenhold. 
Herfor udbragtes et kraftigt Leve. 

Derefter erklærede Ordstyreren, G. 0. F. Lund, 
Kongressen for afsluttet Kl. 17,15. 

DEN POLSKE LOKOMOTIVINDUSTRI 

Som fler,e Gange omtalt, er der i de senere Aar 
i Polen oparbejdet en omfattende L0komotiv- og 
Vognindustri. Denne var først baseret -paa Selvfor
syning, men er gaaet et Skridt videre og bygger nu . 
Jernbanemateriel til andre Lande. 

Det marokkanske Jernbaneselskab har hos en 
Lokomotivfabrik i Chrzanow ladet bygge 10 Stk. 
1 .D 1-Persontogslokomotiver til den nybyg,gede Linie 
Fez-Oujda. Af Billedet fremgaar det klart, at det 
har været franske Lokomotiver, der har været For
billede for disse. 

Kedlen er af Belpaire-Typen og har skraat Fyr, 
men adskiller sig fra den almindeli,ge Kedeltype ved, 
at Fyrkassen er smallere fortil end bagtil. Fyrkas
sens forresle Ende er ved Bundrammen indsnevret 
mellem Lokomotivrammen, men da Fyret er skraat, 
hæver Bundrammen sig omtrent ved Fyrkassens 
Midte op over Lokomotivrammen og breder sig ud 
til Siderne, hvorved Fyrkassens Bredde bagtil bliver 
1900 mm, medie.ns den forreste Ende kun er 1195 mm 
bred. Denne Byggeform giver saavel Fyrkasse11S som 
Fyrkassekappens Si-devægge samt Bundrammen 
nogle vanskelige Bøjninger, men -giiver foruden 
enkelte konstruktive FordeLe den praktiske Fordel, 
at Fyret bliver lettere at betjene, da det kun bliver 
en meget lille Del af Kullene, som skal kastes frem 
i Fyret. 

Fyrdør,e,n er firkantet, 700 mm bred og 4-00 mm 
høj og aabnes indad. Den er lredelt, saa man, efter 
som Forholdene kræver det, kan aabne den venstre 
og den midterste eller den højre og midterste Dør. 
Risten er, med Undtagelse af det Stykke, der ud,gør 
Vipperisten, indrettet som Rysterist. Langkedlen be
staar af 3 Bælter, 1720 mm i Diameter og er frem
stillet af 17 mm Staalplade. Paa det midterste Bælte 
har Dampdomen med en G_liderregulator og Vand
ud.skilLer sin Plads. Overhederen har 24 Elementer, 
anbragt i 96 Overhederkedelrør 148/140 mm, for
uden findes 123 Stk. 55/50 mm Kedelrør. Afst·an
den mellem Rørvæggene er 5800 mm. Til Kedlens 
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TYilling-Lokomotivcr til de marokkanske Jernbaner. 

Cylinderdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 mm Risteflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 m2 

Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mm Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 al 
Drivhjul diameter . .......................... 1650 mm - Tjene tevægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/i t. 

Løbehjulsdiameter ........................... 1150 mm Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,2 l 

Hedeflade i Fyrka sen ....... ·. . . . . . . . . . . . . 15,1 m2 Adhæsions vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,2 l 
Hedeflade i Kedelrørene . . . . . . . . . . . . . . . ..... l 7,33 m2 Vandbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 m3 

Hedeflade paa Overhedercn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,6 m2 Knibeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 t 
Hedeflade, total ....................... ...... 254,0 m2 :Maksimalhastighed . ...................... 100 km/Tim. 

Føclning forefindes en Fødepumpe og en Injector. 
Af Hensyn til Brandfar,e,n ved Udka tning, af Gni
ster findes en Anordning Lil at overri le Røg,kamrel 
og A kekassen med Vand, ligesom Spilderøret fra 
Injectoren et· ført ned i Askeka.·sen. For at kunne 
. c, om Injectoren spilde!', ei- pild røret afbrudt i 
Forerhu ·et og munder ud i en Tragt vaa den Del 
af Spilderøret, om gaar i Askekas en. Ligelede 
munder fløbsrøret fra en lille Stamhane, anbragt 
1�0 mm over lave.·t,e Vand tand, ud i Askekas. en. 
Udgan�røret i I øgkamret et· forsynet med Kylkaps 

dgangshælle. 

Maskinen er /�-koblet og har almindelig Tvilling-
:ylinderanordning med 630 mm Cylinderdiameler og 

700 mm laglæng,de. Cylindrene har brede Dampka
naler, som sammen med de tore staalstøble Stem
pelg]idere, 350 mm i Diameter, tillader Dampen at 
pa sere med del mindst mulige Tryktab, og Ind- og 
Ud trømningskanaleme er anordnet . aaledes, at der 
opnaas el yder L lille Varmelab for den indstrømmen
do Damp. Cylinderdækslerne er laal tøble og forsy
net med Hcmber-Metalslopbø ninger samt 2 Sikker
hed ventiler paa hvert Dæksel. Paa hver Cylinder 
findes en Trykudligner (Omløbsrør), som ved cylin
dri. k Drejeglider under Afspærring danner Forbin
uel e mellem Cylinderenderne. Denne betjenes auto
matisk af en Darnp-Servomotor. 

Linialerno er dobbelte og anbragit lodret over hin
anden. Krydshovederne er smedede og har . taal
støbte Slæder med ind løble Slide ko af hvidt Metal. 
Driv- og Kobbel læng,eme har aabne Hoveder. ty
ringen ·er den almindelige Heusinger. Gliderens indre 

Dækning er 3 mm negativ og den ydre Dækningi 27 
mm. Det lineære Forspring er 7,5 mm. De koblede
Hjul, hrnraf det 11æ-lbag,est,e er Drivhjul, har en
Diameter paa 1650 mm. De tre bageste koblede Hjul
er lejret fast paa Rammen, medens den bage!ste
Ak el Løbeaksel har ideforskydning.

Rammen er frem tillet af 30 mm Staalplade og 
forsynet med slaalstøbte Traver er og Afslivning,er. 
Brem eak-ler og -traverser e1· ligeledes slaalstøbte 
for at opnaa Væglbe parelse. Det forre te Løbehjul.·
sæt og forreste Kobbelhjulssæt er forenet til -en 
Krau · -Helmholz-Truck med taalstøbl Hamme. 

Lokomotivet er udru let med Tryk! uftbremsc. og 
Modlrykbremse og endvidere baade Trykluftssand
spreder og Sand preder til Haandbeljening. Cy
lindrene smøres med en De/roit-Lubrikalor med 
5 mørerør, 2 for Iwer Cylinder, hvoraf diet 
ene fører Olien ind i en Ol i eforstøver, anbragt 
i Kraftdamprøret ved Glideren. Det femte Smøre
rør fører Olien til Trykluftpumpen. En aulomati. k 
Smøreindretning til Smøring af de forreste Hjul
flang,er i Kurver finde· ligeledes. l enne be taar 
af. en sløbl Oliebeholder, hvor i Olien er under 
Tryk af Trykluft fra Bremseluftbeholderen. Paa 
Oliebeholderen findes en Tregia,ngshane, . om paa
virkes ved den forresle Trucks D1�ejning i Kur
vet· og aabner saaJede., at en fin Olie ·lraale smø
rer Hjulflangen, der gaar mod Kurvens yder.·te 
Skinne. lreng. Som noget gan ke nyt . kal nævne , 
at Førerhu ets Træfodplade hviler paa Fjedre. Ved 
Prøvekørsler er der op,naaet en meget . tor Kedel
yde! e, som væsentligst maa tiL krive Kylkaps Ud-
gangshætte. F. Spøer. 
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DØDSFALD 

Søndag den 16. Apl'il afgik pens. Lokomotivfører Hans 
Peter en, Nyborg, ved Døden, 67 Aar gammel. 

Afdøde med den bøje, kraftige Skikkelse og del lyse 
mil var kendt Landet over af de Lokomotivmænd, der 

indtil fot: godl en halv Snes Aar siden deltog i D. L. F.s 
Kongressel', irlel Hans Petersen som Afdelingsformand 
fo1· de fynske Lokf.-Afdclinger repræ ·entel'ccle disse gen
nem 8 Aal', indtil 1920 jJaa en tiltalende beskeden og for
�tanclig Maade. 

En god og tl'ofasl l<arnmcral og cl sjældent elskvær
digt og bjælpsomt Menneske. 

Æl'c være hans Miude. 
Thygesen. 

RADERINGER TIL OPHOLDSVÆREISERNF 

Der er nu anskaffet iall 85 Raderinger, som er for

delt mellem de forskellige Afdelinger. Den sidste Forde

ling fandt Sled vua K ougressen, og herunder skete der, 

som allerede vaa Kongres ·en inedclelt, en Forveksling eller 

ca Bytning. Som Følge dernf anmodes de Afdelinger, som 

har •Bonde/ms i. Nordsjælland, Radering af H. C. Casver

sen«, om at underrette Foreningens Koutor, det er jo nem

lig en Nodvencliglted cit lwve Kontrol 111,ed, hvor de for

i;/.'ellige Raderi'llger befinder sig. 

JYSK,FYNSK STATSBANFPERSONALES 
BIBLIOTEK 

Lørdag den 10. Juni 1933 Kl. 17 afholdes ordinær 
Generalforsamling i Bibliotekslokalet med følgende Dags
orden: 

L. Fremlæggelse af Hcgu.·kab.
2. Valg af 2 Bestyrelse ·medlemmer i tedct for fhv.

Maskinbestyrer Duseberg og fhv. Kassckontrolør Pe
tersen, der afgaar efter Tur.

3. Valg af en Suppleaul til Bestyrelsen.
4. Valg af en Hevisor og en Revisor. uppleanl i Sledct

for de efter Tur afgaaendc: Overassistent V. H. Møl
ler, 2. Distrikt, og Kontorist Frk. E. M. Christensen,
Fredericia.

5. Eventuelt.
Regnskub 1. Avril 1932-31. Murls 1933. 

Ind læg l. 
Kassebeholdning fra forrige Aar ........... . 
Bidrag fra Inlerc . en terne ................. . 
Godtgørelse for bortkornne Bøge1· samt Bøder 
Indvundno Henter ......................... . 

Ud g i f t. 
Jndkøbtc nye Bøger 
Indbinding af nye Bøger ................... . 
lndkøbl Bøger til Erstatning for udrangerede 
Indbinding af E,·statningel' for udrangerede 

Bøger· saml Vedligeholdelse af Bøger ..... . 
T1·yksagcr herunder Katalo rr-Tillæg og nye Sta-

tutter .................................. . 
l n  vcntar ................................ • .. . 
Porto, Konlorhold ......................... . 
Lov forsikring .............................. . 
Brandforsikring ........................... . 
Opvarmniug, Rengøring og Eleklricitcl ...... . 
Lønuinget· til Bibliotekar, 2 Medhjælpere, Bud, 

Kr. Ø. 
10 664. 35 
16 568. 40 

3. 00
523. 95

27 759. 70 

Kr. Ø. 
3 724. 98 
2192. 10 

231. 37

387. JO

372. 00
393. 50

30. 79 
59. 80 
75. 10 

745. 35 

Hegnskabsfører og l{asserer . . . . . . . . . . . . . . 6 281. 84 
· Ka sebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 265. 77 

27 759. 70 

RUTEBILER 

Statsbanerne har den J.5. Marts ovcrtagcl Driften a[ 
folgcnde Automobilruter: 

Paa Sjælland: 

Slagelse - Næ,·lved over l<'uglf:>ejærg, 
Skelskør - Fuglebjærg - Sandvcd, 
Skelskør - Sligsnæs, 
Skelskør - Holbæk over Slagelse - Sorø, 
Skelskør - Slagelse, 
Skelskør - Sorø over Dalmo ·e - Fuglebjærg, 
Korsør - Fakse Ladeplads over Fuglebjærg - Næstved, 
Korsør - Masnedsund ovc1· Skelskør - Hutle - Næslved. 

I Jylland: 

Lemvig - Struer over Gudum og over Nr. Nissum, 
Holstebro - Viborg, 
Holstebro - Herning og 
Herning - Aulum - Skive. 

LIDT OM TUBORG 

Den 13. Maj fejrede Tuborg sin 60 Aars Fødselsdag. 
Det er en af Landets slore Virksomheder, der beskæftiger 
mange Folk. Den begyndte med 102 Mand, nu er der 1706 
Mand, og Lønningeme er gaact op fra 61 000 Kr. til 6 
Millioner. Maskinernes samlede Antal H. K. er vokset fra 
25 til 8400. 

Sidste Aar udgjorde Skal og Om ·ætning ·afgift til Sta
ten 11 ½ Million. Sarµmo Aar blev der i andre Skaller 
til Stal og Kommune betall 1 ½ Million Kr. 

Der bryggedes del første Aar 15 505 Hektoliter eller 
4¼ Million Flasker, i 1932 var man oppe paa 450000 
Hektoliter eller næsten 129 Millioner Flasker Øl. 
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TAK 

Min. bedste Tak for· Dellagel.·on vod min kære Mand. 
pens. ·Lokornolivfører H. M. Pelertiens Begl'avelse; Tak 
fol' tilsunclto Krrtntic og Tak for Fanen. 

Fcmny Petersen, 

Nyborg. 

l(ollcgerno vecl D. S. B., K. S. og T. K. V. J. bedes 
rrrodtage min bedste Tak for Opmærksomheden ved mil 
Jubilæum den 1. Maj. 

](ynde Nicfsrm, Lokomotivfører, 
Kolding. 

Tak rur venlig Deltagelse ved min Faders, pens. Lo
komotivforer H. M. Petersens Død og Begravelse. 

S. A. T, Pelersen, Lokomotivfrb., 
Aarhus. 

BYTNING 

Lokomotivfyrbotlel' mod Hjem. led Kobenhavu Gb. øn• 
ske1· al bylterned en Kollega i Jylland, fortrinsvis Aarhus, 
Hot·seu ·, Handors eller Viborg. Henvendelse til underleg
nodo. 

J. Ro/,clc (!01-5), Skaanegadc 11, 1. Sal, 
København S. 

Ucl1tæv11else /rn 1. Maj 1933: 

fotorfører 11 F. C. Hosenberg, OdeHse, efter An øgning 
ifølge Op lag til Motorføre�· I i Banders (min. Udn.) 

Forflytlelse efter A11sog11ing frn 1. Mc,j 1933: 

Motorfører I P. Jensen, Næstved, ifølge Op. lag, til 
Hjorlolig Tak for Opmærk omheden ved mit Jubilæum. Helsingør. 

Magnus Larseii. Motorfører I J: S. M. Bouson. r æstvcd, ifolgo Ov-

Loko111otivf øre rkrrdsen. 

K redsbest11relsen:

3lag, til Helsingør. 
Motorfører I A. A. F. H. Jonson, Hoskilde, efter Op

slag,. til Helsingør. 
Motorfører I A. H. Hansen, Roskilde, efter Opslag, til 

Helsingør. 
Motorfør·er I P. Iversen, Randers, efter Opslag, li! 

Helsingør. 
Motol'fører I V. Jensou, Tønder, efter Optilag, lil Hel

singør. 
·1iirotorførcr I M. C. Mikkelsen, Tønder, eftol' Opslag.

til Randers. 
Lokomotivfører A. H. Alberg, Gedser, li! Hclsingor. 

Lokomotivfører Aug. Andersen slette og i Stedet an- Afsked. 
fore. Lokomotivforer Johs. Hansen, Frederiksbjerg Torv 
2, 3., Aarhus, , om Kr·cd�ka ·serer; endvidere anfø1·es som 
nyt Krcdtibeslyr-elsesrnedlem Lokomotivfører H. C. Fejring, 
Kron pl'insensgado 137. Esbjel'g. 

Lol.01110/ivfyrbodrr/.;redsen. 

Kredsbestyrelsen: 

Lokomolivfyl'høder· Bartbold Kjær slettes og i Stedet 
anføl'e� Lokomotivfyrbøder C. A. Jc�pel'.'On, Sjæ.llands
gado 46, 3. tv., Aalbol'g. 

Lokomotivførel' P. Jensen. Aabenraa, paa Gruntl af 
Svagelighed med Pension fra 30. J uui 1933 (min. Af ·ked). 

Lokomotivf_ører E. N. V. Rundstrøm, Hillerød, med 
Pension fra 31. Juli 1933 (min. Afsked). 

Lokomotivfør·er V. Andreasen, Københavns Godsbgd., 
paa Grund af Svagelighed med Pension fra 31. Juli 1933 
(min. Afsked). 

Den Lokomotidører J. Jørgensen, Kalundborg, med
delle Afsked p1·. 30. Juni 1933 er udskudt lil Udgangen 
af September Maaned d. A. 

NCPr,1cp,r,nrll' N11mmn er afle11erel pnn Avispostkonforrf ri. HJ. Maj. 

REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal, København V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. Revenllowsgade 28, København V. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10---4. 
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