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FRA REFSNÆS 

_ aar ol n staar ho.it paa Himlen, og naar 
Temperaturen er saa højt oppe, at Tankern 
autornati k vender sig mod Lan.dot, mod Ha
vet, føre rr an
korne hen mod 
vort Hjem ved 

l(alundborg 
Fjord d r hvor 

det friRk te 
Vand g 
[ri ke te 

den 
Luft 

liggende høje Bakk r. Dette Overflodsvand, 
[(ildevand, virker tærkit forfriskende, køligt 

m det er. Af ho staa-nde Billede vil man se. 
hvor udmærk t 
Placeringen af 

Springvandet 
virk r. D tte d-

mykningsar
b jde blev taget 
i Brug med den
ne æson Be
gyndelse oa har 
aa vidt vi har 

for taact vundet 

lokker. Heldig
,·i følg r man
ge af vore Med
lemmer I-ljcm
mot l alden, ng 
a]ado vender de
igen og igen tril
baao til F�rie- Hj mmel og det smukke pringvancl. 

tor Yndest hos 
Gro terne. J: aar 
man ser nøjere 
til paa Billedet, 
vil man se, at 
der bag pringhjemmet, som 

med i,t ,·clf-riserede men tormomsu te An igt 
·milen.de modtager ine Gcester oa sørger for

dere Velbefindende i d Dage, de har til
Hus der.

Den Pleje, de faaT indendør , den mate
riel! , er i denne Sæ on lagt h lt i Hæn lerne 
paa Frk. Arentzen, der med Omhu ørger for, 
at ckn Præcision. man sætter Pris paa, er til-

tede, og det er den. NaaT man er vel installe
r t og faar et Pusterum, er noget af det før-
te, man kal, se om der or noget nyt at melde 

der nede, og lige uden for Hjemmet er man, 
at Hjemmet nu har et rnukt Springvand, der 
arbejder baade Dag og Nat og for ynet med 
11.ind nde Vand fra de lag vod Feriehjemmet

vandet er anbragt en Bænk for dem, der øn ker 
a,t nyde Hvilen i den dejlige fri ke Luft. D t 
er b ihageligit at se det OTdnede Forhold, det 

pringvandsarrangem nt giver dtryk for i 
Modsætning til det Vandhul, der tidligere var 
der oa som ikke pynted , men kun laa og tog 
Plads op. Det er et godt Byitte, der er gjort 
med dette Arrangement, oa det vil forhaabent
licr bevirke, at GæsteTnes Tilknytning bil Hjem
met forøges og styrkes. 

Har mai1 set paa dette og alædet ig de1·
over, vender man sig mod den næ te Nyhed: 
»Balustraden« eller »Bry tværnet«, der er an
bragt paa Kanten af Vejen ud mod Fjorden
og ligesom gør Hjemm ts fgrænsning fastere
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ANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Balustraden og Platformen mod Fjorden. 

samt bevirker en FøleL e af mere Ro uden 

at for øge at sætte den torslaaede I atur i 
Ramm . Se paa ho ,taaende Billede, hvor man 

ser Balustraden med Platformen, den af e
ment tøbte PlatfOTm, d,er kan give udmærket 

Placl for siddende Gæster, der beskyttes mod 

Blæsten af Balu traden. e det s,torslaaede 

Panorama med »Kohornet« i Baggrunden. 
Dette for Halvøen Ref næs typiske Billede med 

d foldede Jordlag, Bakke ved Bakke, der vid

ner om de kolo ·ale Kræfter, der har været i 

Trappen fra Strand og Badehuset lil Balustraden. 

Virksomhed paa den Tid, maaske Tertiærtiden, 
da det Plaiteau, der udg r Refsnæs, blev dan
net. aaclen som Halvøen eT ud, som den er 

formet, er det øjensynligt, at der er mere Jord 
paa denne end der egentlig er Plads til, men 
n top derfor er de Omgivelser, Feriehjemmet 

ligger li., saa interessante. Denne Nyerhvervel-

e giver Feriehjemmet en Til,trælrning mere, 
n værdiful.d Vinding. Balustraden slutter sig 

udmærket til den forrig AaT anlagte Trappe 
til tranden og Badehuset. Trappe og Balu-

trade er en Helhed. og vi bringer ogsaa et 
Billede af 'l'rappen, der virker monumentalt. 

Foroven ,ti!'højre ser man fra tranden en Del 

af Balustraden. Disse to Nyanskaffelser· virke1· 
pynte1ige, men er tillige meget nyttige, ja, Trap

pen uundværlig, og bekvemme for Gæst<:lrne. 

I aar vi nu har beset di se Nyindretninger 
0" glædet os over dem, r der tillige Grund bil 

at glæde os over dem, der er at til at vare
tage Hjemmets Tarv, og ige dem Tak for dere 

aldrig vigtende Inter . e f01· det,te til Gavn 
for Gæste1·ne. 

Endelig bring r vi et Billede fra An læget 
bag Hjemmet. Dette Anlæg er siden Organisa

tionen købte Hjemmet voks t op og danner nu 
et dejlå.gt skyggefuldt te.cl, som vi gerne vil 

henlede Opmærksomheden paa, f01· lidt benyt
tet som det r. 

Det Udvalg, som beskæftiger ig med Hjem

met og dets Anligg nd r og som virker ud
mærket, vil vi haabe ret nart vli.l aabenbarc, 

at det ligger med Planer om at beplante Gaar

den · Jorder. saa vi med Tiden kan faa en tør
re Plantage en hel Skov op til Feriehjemmet. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Det, de har lavet ved Hjælp af ten og Kalk, 
er udmær] et, men - Sten og ten er der Mas
ser af paa Halvøen, men Træer <let mangler 
J.er, og det tager Ttid at faa "rrroerne frem, og
en skønne Dag opdaget· vi vel, at Beplantnin
g n µaabegyndes.

Det haaber vi paa, og vi tænker os ogsaa, 
at Udvalg,et gaar svanger me<l Planer i saa 
Hen eende. Blev Plantningen paabegyndt inden 
for rimelig 1'id, kunde der være Haab om, at 
vi ved Hjemmets næste Mindefest kunde fejre 
denne i »Skoven�. 

An læget bag Hjemmel. 

NORSK LOKOMOTIVMANDSFORBUND 

afholdt it 38. Lan<l.srnøde den 7. og 8. Juni 
i Folkets Hus ri. Oslo. 

Til Landsmødet var rnød,t 49 Repræsentan
ter amt Repræsentanter f-ra amarbejdende 
nor ke Organisationer, lige om der vair mødt 
Repræ ntanter fra saavel den ven ke som den 
dan ke LokomotivmandsorganisMion. 

Forbundets Formand, Th. Narve tad, aab
nede Land mødet .og omtalte de Van ·keligiheder, 
Organisationen :i det forløbne Aaa: havde haft 
at kæmpe med, thi overalt st d det i Nedskæ-
1,ingens Tegn, men trods alt havcl Medlemmer
ne trofast staaet Vagt om deres Organisation, 
og debte maatte være en Garanti for, at det 
udførte A1·bejcle havde været godt. 

Af Formandens Bereb1ing fremgik det klart 
og tydeligt, at der næsten ikke var et eneste 
Omraade, hvor Adrninisitrationen ikke havde 
forsøgt at skære n d, og naar man som Til
hø.rer ad og lyttede efter, saa var det ligesom 
gamle Toner man hørte, de Toner, man aa 
0odt kendte her fra Danmark. 

Problemerne var ens, og de Metoder, man 
anvendte i I orge fra Admini trationens Side, 
var ganske de samme som hos os. 

Til 'Th·od for, rut man havde Lønoveren -
komst med Staten indtil 1935 har de haarde 
Tider bevirket. at man allereel; nu har maattet 

gaa ind i Fo1,handlinger med Staten om Løn
regulering. 

Disse Forhandlinger er ført til Ende og 011· 
resuliteret i en ny Lønoverenskomst gældende 
L.il 1937, men samtidig har man maattet gaa
med til en mindre Lønnedskæring.

Ind i dis e Forhandlinger har dog samti
dig været da·aget andre Forhold, bl. a. vedrø
ren<le Permissions- og Tjenestetidsforhol<l, 
hvor man synes at have faaet et rnt godt Re
sultat, jeg skal f. Eks. nævne, at de har faaet 
gennemført, at Nattimerne i Tiden fra Kl. 21 
bil Kl. 6 fa8ir et Tillæg paa 25 pCt. 

Lønneciskæringen maa derfor ses i Forbin
de} e med de andre Ting, om er opnaaøt, og 
man kan derfor godt forsitaa, at da hele det 
samlede Forslag blev ud endt til Medlemmerne 
til Urafstemning, blev det saa godt som enstem
mig v dtaget, en uden Tdvl klog Holdning af 
de norske Tjene�ernænd. 

Ligesom hos os, har man i Jorge en Del 
overtallige Tjenestemænd, og man er ogsaa 
der gaaet ind paa den Linie, at det er de æ1dre, 
der maa gaa, her vil man dog have 60 Aars 
Alderen fa ·tsat for obligatori k Afgang. 

Hele denne Sag har bevirket, at Forfrem
melserne er gaaet istaa. 

Vor norske Broderor,ganisation kan i Aar 
[ejre sit 40 Aars Jubilæum, og i den Anled
ning vedtog Landsmødet at give en Bev,illing 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

paa 2000 Kr. til Afhjælpning af Nød bland1t 
Skov- og Landarbejderforbundets Medlemmer 
amt 1000 K,r. til Arbejderpartiets Valgfond. 

rril Formand genvalgtes enstemmig Th. 
Narvestad, og i Hovedbesityrel,sen indvalgtes 
bl. a. vor gamle Kending Robert Lund, Oslo. 

s. J.

KONGRES I POLEN I DEN POLSKE 

ENHEDSORGANISATION FOR 

JERNBANEMÆND 

Kongressen holdtes i Warszawa den 11. og 
12. Juni d. A. i Orgaruisaitionernes eget Hus i
Czerwonego Krzyza Nr. 20.

Bygningen er opført og indviet 1927 som 
et moderne Kompleks og indeholder foruden 
Forbundets egne Ekspeditionslokaler og visse 
andre Forbunds tillige Landsorganisationens 
Ekspedirtrl.onslokaler. 

Desuden har Centrum for hele det polske 
socialistiske Undervisningsvæsen forlagt sit 
Arbejde til samme Bygning. 

Den for Kongressen fastslaaede Tid - 2 
Dage - vair givetvis utilstrækkelig tiil en mere 
indgaaende Behandling af de mange Emner, 
hvor imellem bl. a. Spørgsmaalet om, hvorledes 
man skulde imødegaa den stærke Begrænsning 
ar Tale- og Diskussionsfriheden, eller hvor
ledes man skulde itillæmpe denne. 

Forbundsstyrelsen havde foreslaaet Kon
gressen ,til 4 Dage, men Regeningen ansaa 2 
Dage for tHstrækkelig og bevilgede saaledes 
kun 2 Dages O,rlov til samtlige Delegerede. 

Der var paa Kongressien 230 Delegerede. 
Fomden disse var der til Stede 2 fra Regerin
gen, hvoraf den ene var selve Trafikministe,ren, 
2 fra Landsorganisationen, 2 ka det socialisti
ske Pa1,ti, 1 fra den socialistiske Rig,sdag,sgrup
pe, 1 fra Arbejderuniversitetet samt 8 Repræ
sentanter fra andre Fagforbund. 

Ved Kongressens højtidelige Aabning med
virkede et 36 Mands Orkester sammensat af 
tilsluttende Jernbanemænd fra Nabobyen Nany 
Sonz. Musikkorpsets dstyrelse med Unifor
mer og Instrumenter var bekostet af For
bundet. 

Det fortjener at bemærkes, at Musikkerne 
tidligere optraadte i ,deæs respektive Tjeneste
uniformer, hvilket var en Selvraadighed, som 
ikke tiltaJ.te Regeringen og derfor blev forpudt 
med det Resultat, at mananlag,de en mere be-

stikkende U dsty,relse som bl. a. indbefattede 
en større Fjerbusk i Hatten. 

De udenlandske Broderorganiisaitioner re
præsenteredes af Delegerede fra Belgien, Hol
land, Danzig, Sverige og Danmark (Dansk 
Lokomotivmands Forening ved Kredsforman
den for Kreds 2, Alfr. Lønqvist, og underteg
nede). 

Foruden de almindelige Venskabshilsener 
handlede Hilsningstalerne væsentlig om Hitler
ismen li. Tyskland, og hvaid denne kan føre med 
sig. En stærk Misstemning kom ,til Orde mod 
den haarde Haanrd, der blev ført mod Arbejder-
bevægelsen. 

Den trykte Beretning remiteredes til de De
legerede, som Dagen efter godkendte den en
stemmigt, saavel som Styrelsen fik Tilslutning 
til .det udførte Arbejde. Der var jo ikke 'Did 
til at gaa den store BeTetning, i hvilken Censor 
havde strøget en Del, strengit igennem. 

Kong,ressens mest brændende Spørgsmaal 
var Personaleindskrænkningerne. Det totale 
Antal Jernbanemænd i Polen udgør 200 000 
Mand ford·elt paa Jernbaneforbundet 40 000, 
k,ristelig sociale 50 000, Fascister 30 000 samt 
Lokomotlivpersonalet 10 000. Sidstnævnte er 
kollektivt tilsluttet det· socialistiske Parti, hvor·i 
cle indtage1· en aktiv og fremt1·ædende Stilling. 

I Kongresperioden 1931-1932 har ikke 
mindre end 18 000 Jernbanemænd faaet deres 
Afsked mest ekstra og rikke pensionsberettiget 
Personale. Kongressen beklagede dette For
hold, men til Trods for den ]zrotest, som For
bundet havde fremsat, kunde Adminis,trrutionen 
ikke afholde sig fra at anlægge politiske Mo
tiver ved Udtagelsen af det Personale, der 
skulde afskediges. 

Paa samtlige Værksteder forekommer 5 Da
ges Arbejdsuge, foruden at visse andre Perso
nalegrupper maatte afse 8 Dage pr. Maaned 
uden Befaling. He1�til kommer en ganske be
mærk lsesværdtig Lønnedsættelse paa 35 p.Ct. 
for visse Fag. 

Videre behandledes Spørgsmaalet om bedre 
Udnyttelse af Trafikmulighederne (Rationali
se1·ing). 

Med Hensyn til Fagbevægelsens Eksistens 
har der indadtil afgjort vist sig et bedre For
hold i den forløbne KongrespeTiode. 

Under den foranliggende Periode hair der 
fra Magitharnrnes Side været gjort skr.erke An
greb mod Organå.sationen for at skade og skabe 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

REFERAT 

af Forhandlingerne paa D. L. F.s Kongres i Aarhus den 4., 5. og 6. Maj 1933. 

Dagso1·den: 

1. Navneopraa b af Repræsentanter.
2. Fastsættelse af Kongre sens Forretningsorden.
3. Valg af Kongressens Tillidsmænd:

a) Ordsly1·ere, b) Protokolførere, c) Protokolreviso
rer.

4-. Beretning om Foreningen Virk omhed. Herunder 
Forslag Ira: a) Afd. 6, b) Afd. 8, c) Afd. 22, d) 
Afd. 40, e) Afd. 34, I) Ø t- og Nordjysk Motorfører 
Afd., g) Afd. 37, b) Afd. 8-37, i) Aftl 2, k) Afd. 
2- 16, 1) Afd. 2-6, m) Afd. 2, n) Afd. 6.

5. Fremlægge!. e af Foreningens Regnskab for 1931 og 
1932. Herunder Forslag fra: a) Afd. 5.

6. Beretning om »Dan k Lokomotiv Tidende«s Virksom
hed.

7. Fremlæggelse af ,Dansk Lokomotiv Tidende•s Regn
skaber 1931 og 1932.

8. Forslag angaaende Tjenestetidsregler og Ferieregler
fra: a) Afd. 1, b) Afd. 2, c) Afd. 6, d) Afd. 23, e)
Afd. 40, f) Afd. 20, g) Afd. 34, h) Afd. 31, i) Afd.
37, k) Afd. 38, 1) Afd. 2.

. 

9. Forslag angaaende Anciennitet. reglerne fra: a) Ho
vedbestyrelsen, b) Afd. 2, c) Øst- og Nordjysk Mo
torfører Afd., d) Afd. 37.

10. Forslag a ngaaentle . Uddannelse fra: a) Afd. 2, b)
Afd. 34. c) Afd. 3 .

l l. Forslag vedrørende Lovændringer eller Tilføjelser fra:
a) Det af Kongressen 1931 nedsatte Lovudvalg frem
sætter Forslag, b) Afd. 16, c) Afd. 38, d) Afd. 6,
e) Afd. 40, I) Afd. 2, g) Sjællands Motorfører Afd.,
h) Afd. 37, i) Ø:l- og Nordjysk Motorfører Afd.,
k) Sjælland Motorfører Afd., 1) Afd. 6, m) Afd. 2,
n) Hovedbestyrelsen.

12. Forslag angaaende forskellige Foranstaltninger fra:
a) Afd. 2, b) Afd. 38, c') Afd. 37-2, cl) Afd. 2, e)
Afd. 1, f) Afd. 30), g) Afd. 16.

13. Valg af 11 Repræsentanter til Nordisk Lokomotiv
mands Forbunds Kongres i Stockholm 1934.

14. a) Valg af Formand, b) Valg af Redaktør, c) Valg
a[ Hovedka serer, cl) Valg af 2 Medlemmer til Ferie
og Rehcationsbjemsudvalgel.
Afslutning.

Kongressen indledede med al synge en Velkomstsang, 
hvorefter Formanden bød Velkommen og udtalte, at den 
Periode, vi er kommen igennem, har budt paa lidt af 
hvert, noget godt og noget daarligt, men van, kelig har 
den været. Udtalte Haabet om, at de Tider, som kom
mer, maa blive ly ere end de tegner til i Dag. Tag Titlen 
og Forholdene i Betragtning ved Behandlingen af de Sa
ger, der ligger.· for, da vil Kongressen blive til Gavn for 
danske Lokomotivmænd. 

Formanden erklærede hermed Kongressen for aabnet. 
Formanden bød derefter velkommen til de forskellige 

Gæ ·ter og præsenterede dem for Forsamlingen. Fra 
Sverrig var mødt Lkf. 0. Ekk, fra Norge Robert Lund, 
fra Holland G. Jaustra og E. van Hinte, endvidere vore 
gamle Formænd C. Ch r·istensen og Ricb. Lillie, fra Pri-

vatbanerne Brix, Ab., fra Værksteds- og Remi earbejder
ne Lauritz Hansen, fra D. S. & M. F. Job. Kjærbøl og 
fra Ar. lokale Afdeling af D. S. & M. F. Carl Esbensen. 

Formanden bekla.gede, al de lyske og ø lrigske Loko
motivmænd ikke havde kunnet deltage. Forholdene der
nede er jo meget vanskelige for Tiden, og heri ligger 
Grunden; mindedes derefter en Række Medlemmer, gode 
brave Kammerater, der i den forløbne Periode var af
gaaet ved Døden, med et: lErc være deres Minde, For
samlingen rejste sig. 

Punkt 1. 

Sekretæren oplæ. te Navnene paa Repræsentanterne, 
der alle var mødt, iall 117 stemmeberettigede. 

Punkt 2. 

Formemden forelagde Forretningsordenen og anbefale
de den til Vedtagelse. 

Løvborg, Gb. stillede ÆndringRforslag, men den blev 
vedtaget i sin oprindelige Form. 

Pwilct 3. 

Til Ordstyrere valgtes G. 0. F. Lund, Gb , Viggo Jo

hcmsen, Ar., Benclixen, E. ., og K. Smidt, Ng. Til Proto
kolfører P. A. Jensen, Ro., og SI.ødt, Gb. Til Protokol
revisorer Karl Olsen, Gb., og Brisling, Gb., Som Stemme
tællere valgtes en Mand fra hvert Bord ialt 10. 

G. 0. F. Lund overtog Dirigenthvervet, hvorefter Gæ
sterne fik Ordet. 

Lokomotivfører Ek hraglc paa Sverrigs Lokomotiv
mandsforbunds Vegne en Tak for Indbydelsen. Samarbej
det mellem Lokomotivmændene i Skandinavien havde al
tid været godt. 

En uhørt stor Arbejdsløshed hærger Landene. Under 
en saadan Depressionsperiode kan Organisationen ikke 
gøre nye Fremstød, men maa øge at bevare, hvad der 
tidligere er opnaaet. 

Lokomotivfører Robert Lund, Oslo, bragte Hilsen fra 
de norske Lokomotivmænd. Situationen i Dag i Norge er 
vanskelig for Lokomotivmændeuc, hvis Emolumenter er 
blevet skaaret ned. Det, det gælder om, er, at vi staar 
enigt sammen for at laa en truende Fare ned. 

Joiistrci, Holland: Da Indbydelsen til at deltage i 
denne Kongres kom, forelaa netop Meddelelse om, at vore 
tyske Kammeraters aarclangc Arbejde for bedre Kaar 
foreløbig havde maatlet suspenderes om Følge af Reak
tionens Sejr. Vi saa deri endnu en Grund til at modtage. 
Indbydelsen for at gøre Samarbejdet med vore skandina
vi ·ke Kammerater endnu mere hjerteligt. 

Da vi havde Besøg af Eders Minisierpræsident., Parti
fælle Stauning, hørte vi, al de økonomiske Forhold og
saa i Danmark er blevet bragt ud af Lave. Vi hørte, al 
der i Danmark var 200 000 Arbejdsløse. I Holland, som 
har ca. 8 Millioner Indbyggere, er der -i-00 000 Arbejds
løse. 

J ernbanerno trues a[ en voldsom Konkurrence fra 
Lastbilernes Side, og der er en Tendens til at vælte Om
kostningerne derved over paa Personalet. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Vi har værel Genstand for mange Anslag og bar der
t'or indsel, hvilken Belydning del har haft, al vi i Tide 
fik skahl en stærk Organisation. 

Bevar Kammeratskabet og Sammenholdet. Leve den 
internationale Arbejderbevægelse. 

Richarcl Lillie udtalte paa del andel Æresmedlem 
Chr. Christensens og egne Vegne sin Beklagelse over de 
vanskeJjge Tider og udtalte Ha.ab om el godt Resultat 
af Kongre sen. Stil ikke Hovedbestyrelsen større Opgaver, 
end den kan løse. 

Lokomotivfører Brix takkede paa Privatbanernes Lo
komotivmænd Vegne for Indbydelsen. Del har ikke værel 
morsomme Tider for Statsbanernes Lokomolivmænd i de 
senere Aar, men del er dog langt vanskeligere for Privat
banernes Lokomotivmænd, der er blevet tvungel ind i en 
Tilskudspolitik, der betyder store Lønreduktion�r. Del vig
tig. le er dog, al vore Organisationer ikke bliver kneblet, 
som i Tyskl11nd, og at vi har en Regering, som er os 
venligsindet. 

Lcmricls Hansen: Paa Fælle ·organisationen for Værk
sted- og Remisearbejdernes Vegne vil jeg gerne bringe en 
Tak for Tndbydel en. 

Beklageligvi. bygger Statsbanernes Værksteder ikke de 
Biler, Statsbanerne har Brug fo1·, og det giver stor Ar
bejdsløshed for Værkstedsarbejderne. 

Johs. Kjærbøl: Tak, fordi man Traditionen lro har 
,·illel se Moderorganisationen her baade fra Forbundet og 
rlen lokale Afdeling. Tak for godt Samarbejde. 

Samtlige Gæsters Taler hilstes med Bifald. 
F'orrnanclen lakkede Gæsterne for de hjærlelige Ord. 

der var fremsat, og bad dem hver især tage Hilsen med 
hjem lil dere Organisationer. El Telegram fra pens. Lokf. 
Roosen (Æresmedlem) blev læst op og lød saaledes: 

Med Hilsen til alle Dellageme ønskes godt Ud-
bytte af Forhandlingerne. 

C. Roosen.

Nielsen og Brade, Kk.. ønskede Ændring til Dagsor
denen angaaende For8lag fra Kk. 

Da der forelaa en Trykfejl i Bilaget, som blev rettet, 

loges Forslaget tilbage. 
Lovborg, Gb., foreslog, hvis Kongressen ikke var fær

dig li! Fredag E.l. 20, da fortsætte Lørdag. 
F'ormanclcn henstillede Lil Løvborg al tage For laget 

tilbage. Jeg ønsker ikke, at Kongressen skal have Nat.
manøvre. men paa nuværende Tidspunkt . kal vi ikke 
fastsætte Tiden til Kl. 20 i Morgen. 

Løv borg log Fo !'slagel li I bage. 
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. 

Formm-idc11: Da vi stod paa Kongressen i København 
i 1931, var del efter Afslutningen paa en Periode, der i 
højeste Grad havde k1·ævel Organi ationens Tnleresse. 
Vi havde lige faaet en Lønningslov; forskellige Forbold 
vedrørende denne havde ikke faael sin Afslutning for 
Motorførerne, der var delt i 2 Klasser. Det er nu ordnet 
saadan, al de, der rykkede ned, beholder de Goder, de 
havde før Klassificeringen, nemlig Uniform, Ferie og Be
varelse a [ ·rripas Lil II KJ. 

Vi kunde den Gang sige, at nu havde vi endelig naael 
vorl gamle Maal: Førere paa Rangermaskinerne, men den 

1. Juli, da vi skulde have Plad. ern besat, var vi alle
l'ede inde i en Nedgangspel'iode. Administrationen mente 
al kunne nøjes med el mindre Anlal Lokomotivførere. 
end Forhandlingerne havde drejel sig om. Vi reagerede.
Det resulterede i, al vi fik alle Forfremmelserne paa nær 
1-. Vi gik ogsaa ind for Spørgsmaalel J{ørnpengeberegning
fra Sporg1·ænsen, vi har forhandlet med Generaldireklo
tatet, som gik imod os. Sagen bar vi saa begæret forelagt
Lønningsmadet, der imidlertid stillede sig afvisende.

Omkring t. September 1931, blev vi slillet overfor 
Spørgsmaa let om N edsæltelse af forskellige Eks! ra ydeJ"er. 
De respektive Organisationer havde ganske naturligt arbej
det for enig Optræden i delle Spørgsmaal, Enighed mel
lem Centralorgaoi. ationerne opnaaedes, og det viste sig. 
al Lokomotivmændene havde stillet . ig paa el fornuftigt 
Slandpunkl til den Sag, idet O1·ganisationerne pure afviste 
Lønningskommissionens Forsl11g. Nogle Tjene temænd 
havde dog alligevel faael en Reduktion, men tiet var sær
lig de honorarlønnede. De daarlige Tider maalte bære 
Skylden for disse Reduktioner. 

Straks da Rigsdagen kom ind, mød le . aavel Højre �om 
Venstre med Nedskæringsforslag, og cl isse �tore Partier 
kunde ved al benytte sig af Tidernes Ugunst muligvis paa
føre Tjenestemændene en Ned kæring. 

Statsbanernes Underskud var saa stort, al iler maatte 
ivæ1·ksælle en gennemgribende Rationalfaering, og da 
Trnfikminisleren formenle, at el Generaldirektørskifte vilde 
kunne afhjælpe Slatsbanernes rlaarlige økonomiske For
hold, gav delle Anledning til det meget hurtige General
direklør�kifte. 

Vi maatle føre mange Forhandlinger om de Foranstalt
ninger, der blev iværksat. Paa alle mulige Omraader øn
skede den nye Generaldirektør Ændringer, og det var ikke 
Ændringer, der gav mere Mad paa Bordel, men �om ucle
lukkende log Sigte paa en bedre Balance fol' Statsbanerne, 
det gælder f. Eks. all, hvad der foreligger i Ordre A, og 
som er unclergaael gennemgribende Ændringer. Organisa
tionel'lles Tillidsmænd har haft et meget stort Arbejde 
med disse ma,1ge Ordreændringer. 

Endnu bar vi dog ikke Grund lil al se særlig mørkt 
paa Silualionen, thi mange af disse Spørgsmaal er a(
klarede. baade til Statsbanernes og Organisationernes Til
frndsbecl. 

UddannelsC'. reglerne for vore Aspirantm· var, som 
Pølge af at Dislriklerne ikke ovel'lioldt Bestemmelserne. 
bleven bragt i en vis Uorden;· i 1. Distrikt beskæftigede 
man saaledes Aspiranlerne efler Forgodtbefindende 
og undertiden i Væ1:kstedet i hele Aspil'anltiden. Ved 
en Forhandling i Generaldirekloralel blev dette Forhold 
paalall; men ikke rleslo mindre maalle Organisationen 
træffe en særlig Ordning med l. Distrikt fo1: al faa Reg
lerno overholdt. 

Fastsættelsen R[ Fol'beredel. e. - og Afslutningsliderne 
for Molorlokomoliver og -vogne, som bar beroet i Gene
raldirektoratet i aa.revis, er nu endelig bleven fasllagle, 
og del er vorl Jndlryk, at de Sager, vi nu sender i Gene
raldirektoratet, ikke bliver ylt.ede, saalecles som del ofte 
tidligere var Tilfældet; nu er Reglerne fasllagle og ud
sendte i Ordreform. 

Vort gamle Krav om Turvalg er ligeledes gennemført, 
og vi har i den Anledning mocllagel en Mængde Fore
�pørgsler om denne eller hin Be. lemmelses Betydning. Et 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

af de Spørgsmaal, der har voldt de største Vanskeligheder 

nnl Anbringe] ·e i Tur var, naar en Lokomotivmand havde 

,·æret i Linielur. og derpaa stemte sig ind i en Ranger

tur, og saa aller senere ønskede sig placeret i Linietur. 

Vcclkommendo kan imidlertid ved Turvalg atter stemme 

�ig ind i Linietur. 

Den Overenskomst angaaende Velfærdsforanstaltninger, 

vi har med Generaldirektoratet, ligger i den Henseende 

tadig til Grund for vore Krav. 

Angaaende Velfærdsforanstaltningerne paa Lokomoti

verne vil di� e, eftersom Ma8kinerne indgaar til Værkste

derne, blive gennemført, og jeg vil gerne henstille til Lo

komotivmændene at have Opmærk omheden henvendt pan 

disse Forbedringers Nytte. Med Henblik paa vore Opholds

værelser har Organisationen indkøbt en Del Raderinger, 

som vil blive fordelt rundt om i Landet paa de forskellige 

Depoter, og jeg vil gerne bede Tillidsmændene støtte os i 

vore Bestræbelser for at gøre Opholdsværelserne saa til

talende som vel mulig ved at værne om de Udsmyknings

genstande, som Organisationen i dette Øjemed anska Her. 

Der har været nedsat et Uniformsudvalg, . om Følge af 

at Administrationen krævede Besparelser paa Uniforms

omraadet; Administrationen opnaaede imidlertid ikke �in 

Hensigt; tbi de fik ikke en eneste Øre med sig hjem. 

Uniformsudvalget havde ikke noget let Opgave al løse. 

Admini t rationen og Personalet nærede i bøj Grad mod

stridende Syn. punkter, efter ·om Administrationen vilde 

pare, men Personalet vilde have Forbedringer. 

Administrationen var ikke .·ærlig venlig stemt overfor 

Skindtøjet og Lokomotivførernes Regnfrakke, og del havde 

været vanskeligt for Organisa !ionen al bevare disse. Lo

komotivfyrbødernes aargamle Krav om bedre Slofkvalitet, 

der nu er gennemført, vil vist blive hilst med Tilfredshed, 

naar dertil kommer, at T,okomolivførerne er den eneste 

Kategori, der har bevaret Kappelerminerne, tror jeg, at 

selv om man paa enkelte Punkter har maattel gøre nogle 

mindre Indrømmelser, at dette Spørgsmaal i det store 

hele er afsluttet til Personalets Tilfredshed. 

Endvidere er vort gamle Øn. ke om et særligt Kategori

mærke for Lokomotivmændene nu skel Fyldest. 

1 de senere Aar er del bleven aabenbart [or enhver 

Tjenestemand, at Trafiknedgangen paa Statsbanerne har 

været af katastrofal Karakter. Sidste Aar var Nedgangen 

for Godsbefordringen 23 pCI., den har knap været saa 

stærk for Per onbefordringen, men dog været paa l" 15 

pCt. Naar man kan komme ud for sligt, spiller <let stærkt 

ind i Statsbanernes Økonomi. 

Vi har her den dybeste Aarsag til den stride Vinci. 

der har blæst imod os. Naar dertil kommer Traktorer, 

der har .-kadet os meget, forstaar man, hvor vanskelige 

Vilkaaene har været. 

Mange Lokomotivfyrbødere er kommen med Henstillin

ger i Anledning af den stigende Anvendelse af Trakto

rerne, men man maa tilpasse sig efter den nye Tid, og det 

gælder derfor nu om for Lokomotivfyrbøderne at være 

klar over Situationen med Hensyn til Traktorernes Betje

ning og lønningsmæssige Placering. 

De Lokomotivfy1·hødere, der bar set deres Avancement 

blive forsinket, spejder· efter alle Udveje, der byder ig 

for LønforbedriDger. Men der er el stort Spring fra 15. til 

13. Lønningsklasse, og i sidstnævnte Lønningsklasse skulde

Traktol'førerne gerne anbringes; men Administrationen

vil naturligvis
? 

hvis Arbejdet lige saa godt kan udføres af 

Trafiktjenestens Folk som af Maskintjenesten , foretrække 

at bruge de førstnævnte, der er billigere. 

Maskinchefen har erklæret, al for. aavidt man gik over 

til Anvendelse af Traktorer paa 0 H. K. og derover, 

vilde han foretrække Maskina [delingens Personale til Be

tjeningen. De sidste Traktorer, Slatsbaneme bar anskaffet, 

er paa 78 H. K., og jeg bar spurgt Maskinchefen, om 

det er en Tilfældighed eller en Ondskabsfuldhed, at man 

netop har valgt denne Størrel. e. Hvorledes disse Forhold 

vil udvikle sig er van keligl al sige, men en Ting er givet. 

al Lokomotivfyrbøderne med Hensyn til Traktorerne nu 

maa være klar paa, hvad de vil og ikke vil. 

Motordriften bar, om Følge af al den efterhaanclen 

har udviklet sig til al overflødiggøre Damptog, givet An

ledning til Personaleindskrænkninger. 

Opførelsen af Lillebæltsbroen, Storstrømbroen og Elek

lricificeringen af København. Nærtrafik maa vi ligeledes 

beskæftige os med, da Tilendebringelsen af disse Foreta

gender ogsaa vil helyde Pe,·sonalevanskeligheder. 

Man har været ude for, at Statsbanerne begynder al 

købe Privatbaner, f. Eks. Alsbaueme, i den Anledning er 

6 Lokomotivførere og 3 Lokomotivfyrbødere overgaael til 

D. L. F., dis e var for Øjeblikket paa Jernbaneskolen, og

Eksaminen her vil være afgørende for dere. Fremtid.

Lokomotivfyrbøderne vilde muligvis ikke kunne avancere

til Lokomotivførere. Sønderborg Afdeling er i høj Grad

berørt a[ delle Spø,·gsmaal, idel Per onalet Cra Al. hanen

i Anciennitet laa langt over· Sønderborg Personale.

Organisationen ha1· irnidlel'lid fremhævet, al de Ubeha

geligheder for Personalet, der opstaar ved Alsbanens 

Overgang til Statsbane, bør paalægge. Personalet Cm Als

banen, og Sønderborg Afdelinger behover ikke al nære 

Bekymringer i aa Henseende. 

I<ongressen holdt derefter Frokostpause Kl. 12,30. 

Mødet begyndte Kl. 14,00. 

Formanden fortsætter: 

Omtalte Arbejdet med al faa nogle Motorførerpladser 

besat med Lokomotivførere. Generaid i rektøren har sin Parl 

i, a.t vi fik Pladserne i Aarhus besat. Han udtalte, al han 

var ikke interesseret i, at Pladserne blev besat lil en 

mindre Løn, end den Pladsen var værd. Lokomotivførerne 

har selv en Skyld i, al det i første Omgang ikke blev 

rutter Lokomotivførere, der blev sat ind til Mx-Lokomoti

verne, de gled fra, da de skulde paa Skolen. Den Misere 

maa vi bort fra, vi kan ikke staa og mangle uddannede 

Lokomotivførere, naar vi har Brug for dem. Del var ogsaa 

Generaldirektøren, der var den forstaaende her, idet han 

gik ind for, at nogle ældre Lokomotivførere i Ar. fik 

Uddannelse paa et Kursus, saaledes al de blev kvalificerede 

til al overtage Mx-Vognene. Lokomotivførerne har Ret til 

cli se Vogne, som er gaaet ind og erstatter Damplokomo

tivtjeDeste, der i aarevis har været en af de allerbedste 

Ture i Aarhus, delle heder jeg og.-aa Motorførerne forstaa. 

Vi haaber gennem Aarene al komme igennem disse Van

skeligheder, som alt aa endnu ligger for. Grunden til, al 

de,· ikke kom Lokomotivførere med paa sidste Motorfører

kursu ·, ligger i Nyan. kaffelse af Vogne, der skal køre 

1.20 km, man vidste ikke, hvor Vognene skulde køre. og 

man øDskede ikke Forflyttelse. 

Der skal 1 å. 2 Hold til paa Kur ·us i Aar, anmoder 
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Lokomotivførere om al søge disse, saaledes at vi har de 
fornødne uddannede, naar der bliver Brug for dem. Vi

vil benytte alle de Muligheder og Udveje, der findes, for 
at skaffe Arbejde li! saa mange Lokomolivførere som 
gørligt, dot vil ogsaa i sidste Instans berøre Lokomoliv
fyrbødernes Avancement. 

Det Løfte, vi fik, al Motorføreruddannelsen skulde fore
gua efter Anciennitet, er ikke overholdt. Personalet havde 
den Følelse al være daarligt behandlet af Lokomoliv
mestrene, naar disse i deres Indstilling paa Ansøgninger 
til Motorførerkursus skulde udtale sig om Ansøgerens Kva
lifikationer. Del kunde lit være personlig Uvillie over for 
paagældende Ansøger, der gjorde sig gældende i Ind
stillingen. Vi bar over for Generaldirektoratet anmodet 
om, at der tages fra en Ende af, muligvis ved at foran
stalte en Prøve af vedkommende. 

Vi bar ogsaa i sidste Periode beskæftiget os med Tje� 
nestetidsregler, angaaende Overarbejde er der truffet Af
gørelse, som alle Medlemmer sikkert er tilfreds med. 

Helligdagsarbejde bar vi ført til en Afslutning til slor 
Tilfred hed for os, idet vi i nær Fremtid bliver slillel 
over for en Revision af dette Forhold. 

Frielagsreglerne bar vi ført en fleraarig Kamp om al 
faa løst, del er nu lykkedes al faa bestemte Regler, baade 
om hvor mange Fridage og hvor de skal falde inden for 
h verl Kvartal. Fridagene er allsaa baade maaneds- og 
kvartalsbestemte. 

Fridagsreglerne er hermed ude af Verden, ikke saada.n 
al forslaa, al vi hermed er tilfredse med Antallet, men 
saaclan, al vi er tilfreds med at vide, hvordan de skal be
regnes. 

Gav derefter en Oversigt over de nye Ture i 1. Distrikt 
fra. Oktober 1932, der efter at Ingeniør Sørensen var kom
men lil København var strammet i en saadan Grad, at 
det aldrig før bar været kendt der. Turene fra flere Afde
linger blev overgivet til R. B., der førte dem op til For
handling i Generaldirektoratet. 

For Fremtiden vil vi ikke uden det bliver strengt nød
vendigt gentage delte Eksperiment. I Generaldirektoratet 
har de nemlig ikke den Forstaaelse og praktiske Syn pa.a 
Tingene som Distrikterne har. Ved Forhandlingen cleroppe 
blev vi stillet over for el Spørgsmaal, som ikke tidligere 
har ligget for, nemlig dette, al for at undgaa Tvangs
forflyttelse, da at maatte beuylle de yngste Lokomotivførere 
til Lokomolivfyrbødertjeneste. Generaldirektoratet vilde da 
se bort fra, om Lokomotivfører-Antallet var lidt højere 
end strengt nødvendigt. Det var et meget pinligt Spørgs
maal, som kunde drage de værste Konsekvenser med sig. 
Vi maalle svare, al Lokomolivførere ikke kunde benyttes 

· til Lokomolivfyrbøderljeneste, og at vi skulde forelægge
Spørgsmaalel for H. B., selv om vi allerede var klar over,
at Svaret ikke vilde blive imødekommende. Vi har ikke
villet fire trods gentagne Rykkere, og Spørgsmaalet ligger
altsaa hen endnu.

Omtalte el Spørgsmaal fra Gb. Afd. 1, hvor de ønskede
al dele Reserven i lo Ture. H. B. har sat sig her imod.
Aarsagen la.a i det tore overskydende Antal Førere, der
blev paa Gb uden for Tur efter Oktober-Planen 1932, men
det er en daarlig Kammeratskabsfølelse, naar i een Tur
den ene Part tager det bedste og den anden saa skal have
del, der intet er værd. Del kan man ikke tolerere. Det

har været medbe (emmende for at undgaa Tvangsforflyl
telser, at de nye Pladser paa København Nær:tmfik i før
te Omgang besættes med overskydende Lokomolivpersonale 

· og Motorførere. Forhandlfogerne, der er ført om Nær
trafikpladsernes Besættelse gaar allsaa ud paa, al vi i
første Omgang besæller Plad erne. Delle kan maaske med
føre Udsigt til at bevare Pladserne for os ogsaa for Frem
tiden. Resultatet er more tilfred stillende end Personalet
var indstillet pa.a.

Ringture advarer jeg imod. Det er galt flere Steder
med Afløsning paa Rangermaskinerne. Overenskomsten
bliver ikke overholdt, flere Steder sæll(ls Lokomotivfyrbø
dere ind for al udløse Lokomotivførere lil Strækningsljene
sle, dette er ikke rigtigt og ma.a ikke passere. Der ligger
her en Opgave for Tillidsmændene al sørge for ·flere Re
serveførere, naar det tilstrækkelige Antal ikke er tilstede.
Pa.a delle Spørgsmaal har vi kunnet bestride 1. Distrikt.
Paastand om, at der var for mange Lokomotivførere.

Omtalte Forhandlingerne angaaende Feriereglerne,
mente man var nær en Afslutning, men Organisationerne
er ikke enige. Forslaget fra Generaldirekloralet lød paa, al
Lokomotivførerne skulde lage 10 Dages samlet Ferie og 
Lokomotivfyrbøderne 7 Dage, heri . kal ligge en Fridag. 
Organisationen var gaael imod Forslaget. Generaldirek
toratet har Ret til at gaa til Lønningsraadet med Spørg -
maalet, og jeg er vi paa, at den Afgørelse, der kommer
ud heraf, vil gaa dem imod, der mener, at 3 Uger. Ferie
er 21 Dage.

Organisationerne bar ført en Kamp for at faa valgt
Formand for Sygeka. serne, det er nemlig ikke ligegyldigt
om- det er Organisationen eller Genera lclirokloratel, der
vælger Formanden. Sygekasseordningen er el af de Sp

.
ørgs

maal, der om kort Tid vil komme til at ligge for hos den
nye H. B.

Retlede en Beklagelse over, at der kun havde meldt
sig 11 Mand til Slucliekursusel. Ha.abede at Interessen
for disse Kursus blev noget større, - det er kun Per
missionen, den enkelte skal sætte ind. - Organisationen
har taget en fælles Drøfte!. e a.ngaaende Studierejser. Ret
ten li! saadan Rejse gives kun en Or",rnisation hvert 3.
Aar. I Aae er det vor Tur, og vi bar arbejdet med Arran
gemenlel, men Forholdene i det sydlige Udland er jo af
en saadan Be kaffenhecl, al vi ikke bliver i Stand til at
gennemføre Turen.

I Forretningsudvalget har vi i den forløbne Periode
behandlet 800 Sager, skal vi gøre op nu, saa vil det vise
sig, som jeg sagde først, den har budt noget af hvert,
men den har dog budt godt paa en :�aadan Maa.de, at vi
ikke behøver at faa al for megen Skældud. Det er mil
Ha.ab, trods Tidernes Ugunst, at Organisationen maa kom
me igennem den Periode, der ligger forude, uden al for
megen Modgang, men del vil kræve en meget kraftig
Hovedbestyrelse, der kan ætte noget ind.

En Tak til alle Afdelingsformændene, der ude i Afde
lingerne for god Medhjælp; overfør den samme gode Villie
og Arbejdskraft paa min Efterfølger - jeg ved jo ikke,
om del bliver mig igen - for alle ved ikke, hvad god 
Hjælp og Villie betyder. Tak for den Hjælp, der er for
undt mig. Tak lil H. B.-Medlemmer, lil Redaktør og Sekre
tær for godt Samarbejde. Jeg slutter med di. se Ord Be
r·etningen og ovel'giver den til Kongressens Behandling -
(Haandklap).
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Ol'd, tyrerhvervel overloges a[ V. Johansen, Ar. 

Ord ·tyreren: Forinden vi paabegynder Diskussionen om 

Formandens Bel'etning, vil jeg gerne med Henblik paa den 

omfangsrige Dagsorden, henstille til Talerne saa vidt mu

ligt al falle sig i Korlhed. 

Lovborg, Gb.:Mange Organisationer er repræsenlerel 

her i Dag; men jeg savner en Repræsentant for D. J. F. 

og- Gen tralorgan isationen. 

Del er mit Haab, at de Forhandlinger, der skal fore.· 

her i Dag, maa være prægedo af den rette Aand. 

En a[ de vigtigste TiDg, som vi har !il Behandling, 

er vore Tjeneslelidsregler, og de mange Forslag til Æn

cll'ing af disse· Regler, som er oplrykl i Beretningen, el' 

Bevi paa, at Personalet er misfornøjet med, som dis, e 

Regler bliver praktiseret, vi har derfor tillad! os at stille 

følgende: 

RESOLUTION 

•Kongressen bemyndiger Hovedbestyrelsen til inden 1. 

Oktober al træffe Foranslallninger Lil Ordning af vol'e 

Tjenestetid. regler. Saa fi-eml Tjenestetidsreglerne ikke er 

ordnet paa en fo1· Lokomotivmændene tilfredsstillende 

Maade, indkaldes der til ekstl'aordinær Kongres i Ok

tober 1933. 

Afdeling 2. « 

Med Hensyn li! vore Tjene !efordelinger, da har det 

indtil Oktober 1932 altid været saaledes, al man kunde 

forhandle sig tilrette om Kørselsfordelingerne, men sirlen 

Maskiningeniør Sørensen er kommen over i 1. Distrikt, 

er der tilsyneladende sket en Ændring i delle Fol'hold, 

idet man nu ser et nyt System blive indført. 

Det første Produkt af del nye System var som bekendt 

Kørselsfordelingerne af Oktober 1932, der, om bekendt, 

efter al Afdelingerne havde sat sig ind i di. ses Struktur 

tilbagesendles med Protest og med Krav om al faa til

stillet Ture i Lighed med dem, vi havde i Oktober 1931, 

hvilket gav Anledning Lil Forhandling førsl hos Distrikts

chefen og senere i Generaldirekloralet. Forhandlingen, der 

resullernde i, al Organi alionen opnaaede 3 Sæl Personale, 

formente vor Afdeling ikke at kunne erklære sig tilfreds 

med, hvo1·for vi indsendte en Resolution til H. B. Vi fik 

ogsaa Svar; men et Svar, som efter vor Opfallelse var 

holdt i en unødig skarp Form. Oplæ le Skrive!. en fra 

Hovedbestyrelsen. 

Naar Hovedbestyrel.-en helst ser, al Afdelingerne , elv 

ordner ine Korselsfordelinger, skal jeg tillade mig al 

henlede Opmærksomheden paa, at Afdelingernes Midler 

ikke tillader al føre saa langvarige Forhandlinger, som 

disse Ture Yilde have givet Anledning til. 

Ved Forhandlingen i Generaldirekloralel angaaende 

bemeldte Kørselsfordelingel', fremkom Hr. Maskinchefen 

med en Udtalelse, som vi formener ikke at kunne lade 

gaa upaalalt hen, vi liller derfor følgende 

RESOLUTION 

•Repræsenlanler for •Dansk Lokomotivmands For

ening« forsamlede til Kongres i Aarhus den 4. og 5. Maj 

1933 udtaler sin skarpeste Protest imod de af. Hr. Ma

skinchef Munck fremsatte Udtalelser ved den i General

direktoratet den 9. November 1932 stedfundne Forband-

liog, angaaende Kørselsfordelinger for Lokomotivpersona

lel i 1. Distrikt. 

Udtalelsen, der er kommet til vor Kundskab igennem 

Referat af Forhandlingsbogen offentliggjort i •Dansk Lo

komotiv Tidende« , lyder saaledes: 

•I Tider som de nuværende er del Administrationens

Pligt at anordne Maksimum af Tjeneste og Minimum af 

Fl'iticl, og 10 å. 12 Timers Lokomolivtjenesle kan ikke være 

anstJ"engende for en rask Mand. « 

Denne Udtalelse, der tilkendegiver Hr. Maskinchefens 

Vurdering af Lokomotivmændenes Gerning, har vakl den 

største Harme blandt alle Lokomotivmænd, og del er med 

Undren Lokomotivmændene saaledes erfarer, hvorledes 

Maskinchefen forskansende sig bag saakaldle Hkonomiskc 

Betragtninger blot for al opnaa en øjeblikkelig- Fordel, 

[orsøger at boJ"lelimineJ"e sil An var for ca. 2 000 Mands 

Ve og Vel. 

Kongressen maa hævde, at naar Maskinchefen, hvis 

Kendskab til den praktiske Lokomolivljenesle faktisk hvi

ler paa el meget løst Grundlag, bevæger ig paa el Om

rnade som KørselsfordeUnger for Lokomotivpersonalet, al 

del da e1· absolut paakrævet, al den Uvillie imod en human 

Fortolkning af Tjene, lelidsreglerne, som Hr. Maskinchefen 

lægger for Dagen, og som afstedkommer, at selv de aller

mest elementære og menneskelige Hensyn tilside�ælles, 

fremtidig præges af mere ansvarsbevidste Følelser. 

Vi, som til daglig ser, hvorledes Lokomolivtjeneslen 

indvirker paa dens Udøvere, maa kræve, at der ved Til

rettelægning af Kør ·elsfordelinger for Lokomolivpersona

lel lage. tilbørligt Hensyn til denne Tjenestes Be kaffenhed, 

og al den Ek pansion af Lokomolivpersonalets Uclnyllelse, 

som for Tiden finder Sled, bringes til Ophør. 

Og Kongressen udtaler Lil Slut i Erkendelsen af, at 

i denne for Landet saa mørke og lunge Tid, hvor alle 

gode Kræfter bør forenes for al !elle del uhyre Tryk, som 

Arbejdsløsheden lægger over vort Land, anser vi del for 

vor Pligt al kræve, at Hr. Maskinchefen anlægger el 

mere socialt Syn paa Lokomotivmændenes Tjeneste og 

Arbejdsvilkaar. 

Afdeling 2. « 

I Aspiranlspørgsmaa.lel forekommer del mig, a.l For

udsætningen for Aspiranternes daarlige Aflønning ikke 

længere er tilstede, !hi Aspiranleme gaar nu paa 4-. Aar, 

og der er paa nuværende Tidspunkt ingen som helst Ud

sigt Lil en Bedring af delte Forhold. 

Den nye Pension. ordning har givet Anledning til alle

haande Gisninger, og jeg vilde have anset del for rigtigst, 

om Hovedbestyrelsen havde givet o klarere Direktiver i 

aa Henseende. 

Reservefonden vokser i foruroligende Grad, der· inde

staar nu over 20 000 Kr. i delle Fond, hvorlænge skal del 

vokse? 

Vi har endvidere ude i Afdelingen haft en Sag an

gaaende et La.an i Statsfunktionærernes Laaneforening, 

og i denne Sag maa jeg i allerhøjeste Grad beklage, at 

en Tillidsmand kan gøre sig skyldig i et saa eklatant 

Brud paa Fortroligheden, som er sket i dette Tilfælde, 

og . om be. laar i, al vor Repræsentant i Laaneforeningen, 

Lokomotivfører Rosenkilde-Laursen, lager el af Afdelin

gens Medlemmer ind paa Lokomotivmeslerkonloret, og i 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Paahør ar 2 Lokomotivmestre tildeler ham en Reprimande 

i en Laanesag. Hosenkilde-Laursen har ved denne Ad[ærd 

krænket den Fo,-troligbed, som man med Ret og Rime

hed maa kunne forrfre al ethvert Medlem a[ Organisatio

nen har Krav paa. Sagen har senere været indrykket i 

· D. L. T. med Navneangivelse, dette maa vi ligeledes pro

testere imod, og tilstiler derfor Hovedbestyrelsen følgende:

»Kongressen misbilliger, at Hovedbestyrelsen i el Refe

rat over Hovedbe tyrelsens Møde den 24. og 25. Februar 

1932 nævner Navn paa en Lokomotivfyrbøder i en Laane

sag .. amlidig kræver Kongres. en, al Rosenkilde-Laursen 

giver vedkommende Lokomotivfyrbøder en skrif!lig Und

skyldning, og denne indrykkes i D. L. T. 

Afdeling 2. « 

Kunde endvidere, ikke anerkende, al Hovedbestyrelsens

Rejser tilsyneladende var Fomøjelses,·ejser, henviste !il 

Afdeling 2·s Forslag desangaaende. 

Uniformsspørgsmaalet interesserer mig ikke i over

vættes Grad, hvorfor jeg ikke skal komme nærmere ind 

herpaa. 

Efterlyste Grunden til, at de gule Lokomotivførere kom 

i D. L. T., naar de blev Dannebrogsmænd. 

Sessing, Gb., vilde efterkomme Dirigentens Hen. lilling 

om at falle sig i Korlhed, da Løvborg nu har . he.-laglagt 

J<ongressens Tid i 35 Minutter. Formanden har i sin 

Beretning omtalt Lokomotivførerant�llel og erkendt, al der 

ikke var for mange Lokomotivførere paa Gb. Den Beslut

ning, Afdeling 1 i sin Tid traf angaaende Betjeningen af 

Rangermaskinerne, var lovlig vedtaget, en Lokomotivfører 

havde ikke desto mindre ved Henvendelse paa Hovedbesty

relsens Kontor forsøgt al faa denne Beslutning omstødt. 

Vilde lakke Organisationen for, at hans gamle Tanke om 

oplysende Kursus paa Feriehjemmet nu af Hovcdbeslyrel-

8011 var bragt 11d i Livet. 

BrculP, J<k.: Aspirantuddannelsen er et stort Gode, men 

maa ikke udelukkende bestaa af Teori, i Traktorspørgs

maalcl er jeg af den Opfattelse, at v.i skal underordne 

os disse Maskiner, og !el og glat glide over i disse Stil

linger, selv om vi del'Ved maa dispensere fra Uddannel

sen. Efterlyste en delt Tjeneste paa Kk., hvor Personalet 

mødte til Reserve fra Kl. 6,00-12,00 og igen indenfor 

samme Døgn fra Kl. 17-24. 

Omtalte Hovedbestyrelsens Cirkulære angaaende Raa

digbedstjeneste i Forbindelse med Togtjeneste og ønskede 

Oply ning fra Formanden om, hvorvidt Hovedbestyrelsen 

selv havde liltraadt saadanne Tjenester. Med Hensyn til 

de Studiekursus, der afholdes paa Feriehjemmet, tror jeg 

ikke, del er Op lysn ingstrangen det 8korler paa, men der

imod Permissionsdagene. 

Olsen, Hg.: Vi hørte jo no¾, at Formanden sagde •Der 

er en fra Hg. der rysler paa Hovedet«, del var mig, og 

det gjorde jeg ud fra de Betragtninger, at jeg ikke kan 

indse, at del kan være l'igligt, al en yngre Lokomotivfører, 

som bliver udstationeret, foneller Tjeneste pita Stræknin

gen, medens de i Anciennitet ældre Lokomotivførere ved 

Depotet ,uaa. forrette Tjeneste paa Rangermaskinerne. Det 

har altid tidligere været saaledes, at Lokomotivfyrbøderne 

afløste paa Rangermaskinerne, og Lokomotivforerne herfra 

paa Linien. Dernæst vil jeg gerne anmode Formanden 

om al give o. el klart Svar angaaende Reserve efter 

Kørsel. 

Jespersen, Ab.: Var glad ved Formandens Syn paa 

Statistikken over Lokomotivførertjenesten. Formente, at de 

111,wge Besværinger ude Jra Landets Afdelinger angaaen

de Motorspørgsrnaa let burde vejlede Hovedbestyrelsen. 

Angaaende Elektrificeringen af Næl'lrafikken er jeg !il� 

bøjelig til at tro, al Hovedbestyrelsen ikke har været klar 

over dette Spørgsrnaals Rækkevidde. 

Naar vi i Aalborg er gaaet ind for, at Lokomotiv

førerne skal beskæftiges i cle Lønklasser, hvor de hører 

hjemme, og ikke i 12. og 13. Lønklasse, saa er det ud 

fra de Betragtninger, at Lokomolivfyrbøclerne. Forfrem

melsesmuligheder derved bringes lil al stagnere, og vi kan 

rlerfor ikke indse del betimelige i, al Lokomotivførerne 

besætter Motorvognene, og jeg vil henstille til cle Repræ

sentanter, der er utilfredse med Motorspørgsmaalet,. at 

udtale sig her. 

Oplysning�arbejdel bør løses ved. al Antallet af Del

tagere nedsættes til f. Eks. 10 Mand, der aa faar er

stattet de Permissionsdage. som anvendes til Studiekursus 

paa Feriehjemmet. 

Ordstyrer: Schmidt. 

Boye, Ab., takkede for Beretningen; at Resultatet ikke 

svarer til Arbejdet. er jo kun beklageligt, man mærker 

Modvillien fra Administrationen. D'Hrr. skulde trækkes 

frem paa Kongressen her, det er min personlige Mening. 

Er ikke enig med Formanden angaaende Afløsningen 

paa Rangermaskiner. Naar der sendes Afløsning, og denne 

er yngre end Føreren paa Rangennaskinen, saa maa Af

løseren rangere. Vi vil ikke finde os i den af H. B. trufne 

Ordning og kan heller ikke. Omtalte Velfærdsforanstalt

ningerne. Vore Lokaler er i en saadan Forfatning, at hvis 

det var en Bonde, der havde dem, vilde kan komme i 

Konflikt med Tyendeloven, jeg anmoder H. B. om al tage 

sig heraf. 

Tanken om 4-0 Timers Arbejdsuge vinder mere og mere 

Indpas. vi maa ikke forlade denne Kongres før vi har 

taget Beslutning clesangaaende. 

D1Jbdr1hl, Rcl.: Jeg maa komplimentere Formanden for 

hans Beretning; han gik nemlig uden om all det, der ikke 

passede ham. Formanden er ikke rigtig med i sin Udtalelse 

angaaende ældre kvalificerede Førere til Motorvognene. Jeg 

spørger Formanden: er det rigtigt, at Formanden var 

tilstede ved Eksamen for Lokomotivførere i Ar. og var 

Vært for Eksaminatorerne for at paavirke disse? Omtalte 

forskellige Forhold vedrørende Motorførerne. 

Jeg tor den eneste gennemførlige O1:dning vil være 

al uddanne fra neden af, saa kan enhver selv bestemme 

senere hen, om han vil være Motor- eller Lokomotivfører. 

F.n Forflyttelse er en Gene enten man hor i Købnhavn 

eller el hvilket som helst Sted. 

Den nye H. B. skal være stærk og den skal være enig; 

den nuvæ,·ende H. B. er enig, men den er ab�olut ikke 

stærk, jeg har tidligere udtalt, at for at faa en saada n 

H. B. ska I der renses helt ud og desinficeres og saa be

gynde helt for fra. Omtal!e et Forhold paa Ar. Ø., hvor 

4- Motorførere kører alene, de burde i 11. Lønklasse.

Rosenlcildc-Lmirsen: Angaaende Laaneforeningens 25-

aarige Jubilæumsfest saa var vi inviteret til at dellage, 

og med Hensyn til Laanehistorien saa er Løvborg heller 

Ikke her rigtig unclerrellet. Laanet er stiftet i min For-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

gængers Tid, - oplæ. te en krivelse [ra Laaneforeaingen 
og en Skrivelse, Taleren havde sendt Laantageren, -
Laantageren havde forsømt . in fornemste Pilgt, nemlig al 
sende Kviller·ing for Laanel og trods gentagne Paamin
rlelser stadig vægret sig: herved har han gjort Vanskelig
heder for andre al faa Laau. Løvborgs Panstand 0111, al 
Laanlageren har søgt mig i mit Hjem, passer heller ikke, 
rler har: ingen været hjemme ho. mig, og rier er heller 
ikke lelefoner·et i de 3 Dage. om ,·edkommende var an
morlel om at komme, der har hele Tiden være[ nogen 
hjemme netop for samme Anlednings Skyld. 

Fra Laaneforeningen var jeg anmodet 0111 al have 
Vidne paa min Samtale med Laantageren, derfor blev 
han an model om al komme ind paa Lokomolivme. ter-Kon
torel, Lokomotivme. tcrcn har nemlig ogsaa Tavsbedspligt. 
- udviklede nærmere Sagens For·løb. - Skylden for, at
Sagen er kommet frem, er ikke min, men den paagæld
dende. egen. 1, Gange er han anrnodel om al indsende
KvilterinO' ltden at svare for til sidste at henylle . ig af 
den Frækhed at sige. den er· ind. endt. Havde Løvborg
sal sig til.-trækkelig ind i Sagen, saa. havde han kunnet
skaane baade sig selv, Laanlageren og Kongressn. Jeg 
giver ingen Und. kyldning, for jeg har del ikke nødig, det 
,re mii;, der er uclen Skyld, og Lnantageren, der har den 
hele. 

1-fornp, Ar.: Afdelingen har indsend[ for. kel lige Ønsker 
fil Vclfærdsfornnstaltningerne, men kun en lille Del er 
imødekommet. Beklageligt er det, at et saa nyt Depot som 
Ar. allerede skal forandres, for at være med Tiden for 
Opholdsvær·elsernos Vedkommende. Det skol'ler ikke paa 
Interesse for Kursus, men del er Sornrnet·ferien, der er 
for kor·t. Den eneste Løsning paa delle Spørgsmaal er. al 
H. B. arbejder· for flere Fer·iedage for TJokomotivfyrbø
dernC'. Tak fol' Beretningen. H. B. ligger ikke paa rlen lade 
Side. 

A11derse11, Tdr.: Jeg el' ikke tilfrrds med Svaret i Gaar 
paa Spørgsmaalet om en Rangertur ogsaa kan være en 
Afløser- og Reservelur. 

Hermed sluttede 1. Dags Forhandling Kl. 17.2.5. 

Kongresse11s rrnden Dag. 

Ordstyrer: Lund, Gb., aabnede Forhandlingerne og an
befalede Repr·æsenlantcl'lle at udtrykke sig klart og kon
ci. l, da der endnu vae en lang Dagsorden til Behand
ling. 

Bend'ixen, Es., overtog drrefler Ordstyrerhverve!. 
Forsamlingen indledede med en Sang. 
Debatten om Punkt 4 med tilhørende Bilag fortsattes. 
Bille, Ar.: Jeg vil begynde med at takke for Festen 

i A[le , men jeg vilde gerne her have hafl TJejlighed lil 
at drøfte de forskellige Spørgsmaal med Hovedbestyrel
sens Medlemmer og Gæster. 

Be øgel ved Lillebæltsbroen havde været godt. Naar 
de J( ursuR, der afholdes paa Feriehjemmet. ikke altid 
[inder Tilslutning, saa er del Perrnisionsdagene, der er 
Anløbsstenen. 

Motorførernes Forberedelses- og Af ·lulningstider er alt 
for korte. Angaaende A flø, ningen paa Rangermaskinerne 
vil jeg formene, at vi bør følge Hovedbestyrelsens Afgø
relse; men jeg kan ikke erklære mig tilfreds med den 
:M'aade, hvorpaa Motorførerafløsningen praktiseres, saa-

ledes at Lokomotivfyhødere kørnl' paa Strækningen som 
Motorføreraflø ere, og Lokomotivførerne forreller Tjene
ste paa Rangermaskinerne. J Betragtning af de11 Ud
vikling, der er sket paa Molol'vognencs Om raade, bar vi 
faaet Motorførerne.forkert placeret, for Motorvognen har 
efterhaanden tagPt Konkurrencen op med Damplokomoti
verne; vi maa derfor ha ve Motorførere af l. Grad op i 
J 1. Lønningsklasse, saalede.· som Forholdene 1u1 er saa
vel med Hensyn til hele Molorfører.-pørg. maalets løn
ningsmæssige Placering som med Henblik paa Elektri
ficeringen a [ Københavns Nærtrafik, faar man nærmest 
Indtr·yk af, at del er rn;iskeret Løntrykkeri. 

I Avan ernent��tillinger bør· rlet ;illid væl'e Bundan
cienniteten, der er den gældende. 

Løvborg var ude med cl Angl'eh paa Rosenkilde 
Laursen, men det forekommer mig, al Løvborgs Angreb 
var noget svagt underbygget: desuden formener jeg, at 
skal der holdes Storvask, saa hold den ude i Afdelingerne 
og ikke be,· paa Kongressen. 

Blacl,, Rd., Yilde holde paa, a.l Afløsningen i Linie
turene foretoges af det stedlige Personale, og at del ud
stationerede Per. onale afløste paa Rangermaskinerne. 

Løvborg, Gb.: Der hlev sagl før, at man ikke skulde 
holde Storva. k paa Kongre. sen, jo, det skal man netop: 
thi Kongressen maa da være det rette Forum, naar man 
øn.-ker al kritisere Hovedbestyrelsens Di positioner, oµ
det, der er det centrale i Sarren, er, at denne Forenings
sag er bleven henlagt til et af Administrationens Kon
torer, og vedkommende Lokomotivfyrbøder, der paa da
værende Tidspunkt var syg, har [orgæves forsøgt at kom
me i Forbindelse med Rosenkilrle Lau,·sen. Formente ikke. 
R. Laursen kunde vægre sig ved at give den paagældende
en Undskyldning. cla han selv havde faaet en saadan
efter , idste Kongres.

Rosenlcildc Lcrnrsen, Gb.: Jeg hørt.c l!Odt, at der blev 
raabt »Fy« før, da Løvborg var oppe. men jeg ved ogsaa, 
al dersom de Herrer kendte Enkelthederne i den Sag, 
vilde Fyraabene vende sig til Modparten, iøvrigt er den 
Sag ikek den Tid væl'Cl, som der ofres paa den. rier 
skulde af Hensyn til det regnskab.-mæ. sigo fremskaffes 
en Kviltering: jeg tilskrnv den paagældcndc rle angaaende, 
men [ik trods gentagne Henvendelser intet Svar, og da 
der ejheller indløb nogen Kvittering, hlev jeg Ira Laane
foreningen rykket for denne, jeg saa da ingen anden Ud
,·ej end at . ælte mig i Forbindelse med Dep'ltel, og der
med faa den paagældende i Tale. 

aar Løvborg siger, at den paagældPnclo Lokomotiv
fyrbøder har rettet Henvendelse til mig, saa siger jeg. 
det passer ikke, og naar der nu forlanges, al jeg skal 
give den paagældende en UndRkylclning, saa kan jeg for
sikre Løvborg for, al del gør jerr aldrig. agen fm sidste 
Kongres var en ganske anden. 

Neclergaard Petersen, Gb., omtalte Uniform spørgs
maalet, var ikke lil[red med de nye Dislioklioner. Turene 
bliver stadigvæk forværrede, endskønt disse ligger inden
for Tjenestelidsrnglerne, jeg vil derfor anse det for bedst, 
om Tjenestetidsreglerne blev ændrede. Del er ikke Hoved
bestyrelsens Virkefelt at beskæftige sig mecl Tilrettelæg
ning af Kørselsfordclinger, hvilket Hovedbestyrelsen jo 
ogsaa har givet Udtryk for her paa Kongressen. Med 
Hensyn til Afløsningen i Liniclurcne, da er· del gammel 
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Koutyme, al denne foretages a[ Lokomotivførerne fra Ran

germa kinerne, og jeg kan ikke følge Bille i hans Syns

punklel' desangaaeade. 

Der er bleven ymtet om, at Formanden ikke var po

pulær paa Gb., disse Rygter vil jeg ,gerne aflive, og jeg 

kan medclele, al vi nærer stor Sympati for Formanden 

ude paa Godsbanegaarden, delte gælder ogsaa Hoved

bestyre!. en. 

Eshøj, Ar.: Da man stod ove!'for Besællelsen af Mx

Vognene, indgav jeg Ansøgning om Uddannelse til Motor

fører, men blev ikke udtaget, forespurgte, om der var 

nogen Alder. græn e for Udtagelse til Motorfører, i mod

sat Fald vil jeg henstille, at saadan fast Grænse sættes. 

Ansøgning antallet bør begra:mses, eller ogsaa siges i 

Hovedbestyrelsen. Jeg er til Dato vraget, men kan ikke 

komme til Klarhed over hvorfor. 

Petersen, Gb.: Med Hensyn til Laanesagen fra Gb. 

(For. amlingen: lkke mere om den Sag!) 

Ordstyreren: Ønsker Taleren at forlsæLle i den Sag, 

for i saa Fald, ser jeg mig nødsaget til at afbryde Taleren. 

Petersen, Gb.: Ja, jeg ønsker at fort ælte i den Sag. 

Ordstyreren: Saa fratager jeg dig Ordet. 

Suneson, Gb., vilde følge Ordstyrerens Henstilling an

gaaende Bilagene til Dagsordenen. Omtale Afstemningen 

om Indmeldelsen i Metalarbejderkartellet og de samvir

kende Fagforbund, der afgaves jo som bekendt 1054 Ja

stemmer og 765 Nejstemmer, og selv om Optagelsen ikke 

fandt Sted den Gang, saa lover disse Tal godt for Frem

tiden. D. S. & M. F.s Formand J. Kjærbøls Udtalelser 

til det Spørgsmaal betragter jeg nærmest som en Slags 

Hoflighedserklæring. 

Henstillede til Hovedbe tyreisen at sætte alt ind paa, 

at Lokomotivmændene fik Førerpladserrte paa de elektri

, ke Vogne og vilde anbefale, at man fik Ansøgningsske

maer, der �aa kunde udfyldes af Medlemmer, der ønskede 

Uddannelse til Motorføreaspirant. 

Anbefalede at vedtage Afdeling 2's Forslag angaaende 

Nedsættelsen af Aldersgrænsen til 60 Aar og Forslaget 

om Tilskadekomst foraar. aget ved Øjen. ygdom eller Døv

hed. 

Bracle, l{k., motiverede Afd. Forslag. For ikke at træk

ke Tiden ud vil jeg være tilfreds med, at Forslaget gaar 

ind under Fa. Afd. 22's Forslag, der tilsigter det samme. 

Angaaende Forslagene n) k) vil jeg anbefale disse. Vi 

maa hen til, at Bundancienniteten er den absolut gæl

dende, kun he1·ved opnaas Tilfredshed. 

Andersen, Ng.: Det, Formanden sagde i sin Beretning, 

havde vi i Forvejen paa Tryk; han skulde komme ud i 

Afdelingerne noget tiere, saa vi kunde faa Besked der. 

Formanden er alt for længe om at o-ive Svar; man faar 

det meget hurtigere gennem Kredsen. Forslaget om 60 

Aar er rigtigt; stem og. aa for Tliskadekomsl. 

Berrig, Assen�: Er overbevist om, at H. B. i alle Sa

ger har gjort, hvad den kunde; er al Tino- ikke lykkedes, 

er det ikke Villien, der har manglet. Der er i Dag endnu 

Motorførere, som ikke oppebærer, hvad de kan tilkomme 

i Løn. Anmodede H. B. i kommende Periode arbejde for, 

at Retfærdighed her kan ske fyldest. Oplysningstrang er 

en Trang lige om Tørst, den kommer af sig selv, derfor, 

naar H. B. rækker Haanden ud, maa Medlemmerne slaa 

til og møde. 

Sessing og Henrilcsen, Gb., talte mod Afd. 2,. Forslag. 

Forslaget maa lægges til Side, det fører ikke til Samling, 

mange vil benytte Lejligheden som kærkommen til Split

else. 

Dybdahl, Rd.: Min Mening mecl mine Udtalelser i Gaar 

var ikke, at en Lokomotivfører er for gammel li! at tage 

Uddannelsen til Motorfører, men at han ikke er tjent med 

cleL, og for a.t han ikke skal blive skuffet, han har jo 

ogsaa naaet sit Avancement. Alle, der søger Uddannelse, 

bør tages fra den ældste Ende a[ Lokomotivfyrbøderne. 

0. K. Petersen, Ng., ønskede, al Hjærtesygdomme skul

de betragte. om Tilskadekomst. 

N. P. Hemsen, Ms., bad Repræsentantel'l1e overveje. in

den de lemmer paa Afd. 2's Forslag. 

Jespersen, Ab.: Havde de Toner om Afløsning og om 

Bundanciennitet lydt for flere Aar siden, saa havde me

get af det sikkert nu været opfyldt. Lad Lokomotivfø

rerne beholde det Arbejde, cle har, vi faar alligevel ikke 

flere Forfremmelser, encl der er Brug for. 

Formanden: Kritiken over Beretningen har været saa 

mild, at hverken jeg eller H. B. har noget at være brøst

holden over. Selv om vi ha1· opnaaet det bedste Resultat, 

saa ligger der alligevel en Opgave for Fremtiden nemlig 

at opnaa endnu bedre. 

Vilde nødig gaa fra en Kongres uden at have lært 

noget og kan kun være glad og tilfreds for en god saglig 

Kritik. Vilde hellere ud for at have aflagt en fyldig Be

retning, encl for det modsatte, selv om Andersen, Ng., er 

aldrig saa ked af det, saa kommer han til at lide den 

amme Tort, næste Kongres, hvis han da er med. 

Det meste af det, Løvborg sagde i Gaar, var uden for 

Beretningen; han gjorde sil til, at vi muligvis ikke kan 

naa igennem paa de 2 Dage. »D. J. F.• og vi staar paa 

den allerbedste Fod, men vi udveksler ikke mere Repræ

sentanter paa vore Kongresser; delle har dog ikke den 

allermindste Betydning for vort Samarbejde. Alle Løn

spørgsmaal behandlet· vi hver for sig. Løvborgs Kritik over 

vo1· Forhanclling i Generaldirektoratet skulde han holde 

sig fra, da ban ikke er rigtig underrettet. H. B. gav ikke 

op i Spørgsmaalet om Kørselsfordelingerne i 1sle Distrikt, 

Yi log o. ar Sagen og har gjort alt Arbejdet i den, saa 

ønsker vi heller ikke Skænd bag efter. Vi har gjort Sme

dene opmærksom paa Aspiranterne. Lønforhold, tages det

te fornuftigt op, , kal det store Forbund nok vide at føre 

det tilfredssillende op. 

Hele Spørgsmaalet om den bedste Pensionsordning 

trak ud ·aaledes, at vi søgte Udsættelse med Svaret. Vi 

ventede med at give Oplysning i Bladet til 20. Juni 1931, 

der var da 10 Dage til at udfylde Ønskesedlen, saa 

jeg synes ikke, at her er nogen Grund til at slaa ned 

paa os. Derimod ved jeg, at der er mange ude i Landet, 

der har været meget klogern end os og givet gode Raad, 

som bitterligt fortrydes nu. De Repræsentanter, vi har 

haft paa Smedenes Kongresser, er alle gaaet derfra 

med godt Udbytte og gocl Erfaring rigere. Der kan dis

kuteres om Repræ. entalionen er for stor, men de Penge, 

der gives ud til Repræsentation, kommer mange Gange 

igen, ved den Erfaring, der derigennem tilflyder Orga-

11i. ationen. Skulde det være Kongressen, Mening, at de 

Billeder, vi har begyndt at sende ud til A[delingerne, ikke 

et· tilfred stillende, hvad vi nu ikke tror, saa er det jo 

meget nemt for H. B. at holde op igen. 

(Fortsættes.) 

•

s 

... 

8 

s 

.. 

'I 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Uro blandt Medlemmerne, og da man opdagede, 
at man ikke ad den Vej kunde naa det tilsig
tede Maal, forsøgtes det at splitte Fagforenin
gerne fra J ern'baneorganisationerne, og et Le<l 

i disse Bestræbelser var ikke mindst Indfø
relse af Kilometerbetaling for det kørende Per
sonale, hvilket skabte en vrl.s Begærlighed efter 
en Merfortjeneste ad den Vej, og med Undta
g-else af Lokomo1tivpersonalet har det kørende 
Personale mellem 300 og 350 Tjenestetimer pr. 
Maaned. Naar Lokomotivpersonalet ikke har 
saa meget, saa skyldes det, at de simpelthen 
nægter at tage den lange Tjeneste, fOTdi de 
ikke kan holde til det, og de har da hel ler ikke 
mere end op til 200 Timer. 

Givetvis maatte Forbundet g,rii.be ind og be
kæmpe dette usunde Eksperiment, hvilket havde 
til Følge, at Konduktørpersonalet i stor Ud
strækning meldte sig ud med den Motivering, 
at de ikke kunde tilhØ?·e et F01·bund, som fo1·
søgte at lægge Hindringm· i Vejen fo1· en 
ekstra Indkomst. 

Konduldørper,sonalet er herefter gaaet over 
til Fascisterne, som i ca. 3 Aar har arbejdet 
paa at ska:be et specielt Fagforbund for Jern
banemænd, men heldigvis uden nævneværdigt 
Resulta.it. lalt har man faaet 1000 Mand i dette 
»Forbund«, i hvilket Konduktørerne udgør
Majoriteten.

Alle de heldigvrl.s endnu mislykkede Forsøg 
paa at splitte har naturligvis i høj Grad manet 
til en vis Forsigtighed, og man forstaar paa 
hele .den Indstilling, Jernbanemændene har, at 
de bider Tænderne sammen, at de ve<l, hvad d,e 
vil, og ait de holder ud, til de opnaar de gode 
Forhold, soni. ogsaa de har K,rav paa, og de 
polske Jernbanemænd er stærkt prøvede li Taal

modighedens store Kampe og har her igennem 
holdt sig i en Træning som i Spørgsmaal om 
Udholdenhed ikke levner noget iøvrigt at ønske. 

Den -sidste Kongresdag afholdtes der om 
Aftenen paa Warszawas fineste Hotel »Polo
nia« en Banket til Æi-e for de udenlandske 
Gæster, hvor der paa internabional Vis ud
veksledes Tanker, og alle Talere udtrykte var
me Ønsker om, at al Verdens Arbejdere maaitte 
finde hinanden i Kampen mod Hitlerisme, 
Fa cisme og Kapitalisme. 

l Polen er alle IHogslokomotiver bemandet
metl 3 Mand, idet der er 2 Lokomotivfyrbødere 
paa, saavel som der ogsaa er 2 Mand paa alle 

Rangermaskiner, og Kollegerne der, saavel 
som i andre Lande, kan ikke forstaa, at man 
i Danmark kan nøjes med 1 Mand paa Ranger
maskinerne, og at denne ene Mand skal have 
l1ige saa lang og strengere Tjeneste end paa to
mandsbetjente Lokomo,tiver. 

Men det kan vi heller ikke for taa. 

Rosenkilde-Laui·sen. 

SOCIALREFORMEN 

Af Departemcn tschef R. Lassen.

(El'ter •Ministeriernes Maanedsblad«.) 

(Fortsat.) 

En egentlig Gennemgang af de 1- Loves Indhold 
kan ikke finde Sted indenfor ,denne lille Artikels 
Rammer. De, der ønsker at stifte nærmere Bekendt
skab med Reformen, tillader jeg mig at henviiSe fore
løbig til en lille Oversigt, som jeg har •giivet i del 
for nogl� Dage siden udkomne Hefte af »Socialt 
Tidsskrift« (Nr. 4, 1933, der tillige indeholder Af
tryk af de 4 Love) og dernæst til en med Noter for
synet Udgave, som udkommer i Sommerens Løb, an
lageli,g i Løbet af August Maaned, ved Ministeriets 
Foranstaltning, og som vil blive forsynet med en 
indledende Oversigt af Socialministeren. I det føl
gende skal derfor kun angives vi,sse Hovedpunkter. 

Som ovenfor sagt, er det de senere Aartiers For
sørgel es- og Forsikringislovgivning, Socialreformen 
reformerer. Medens Socialfor.-ikringen oprindelig 
stod tilbage for Forsørge! en, har den eflerhaanden 
vundet mere og mere Terrain, og Socialrefvr111en
gaar et stort Skridt videre, og den maa siges al 
stille Forsikringen ·i Spidsen. Dette finder sit utve
tydige Udtryk derved, at Socialreformen gør Tilslut
ningen til Sygeforsikringen, i hvert Fald som bidrag
ydende :Medlem, til PI igt, al Sy,geforsikringen ud
vides med en Moderskab-forsikring, al Invalidefor
sikring gøres obligatorisk, at Aldersrenten knylles 
til Sygeforsikringen, at ad killige Former for Hjælp 
ifølge Loven om offentlig FClr org betinges af, al 
vedkommende er sygeforsikret, at Ulykkesforsikrin
gen udvides (Erhvervssygdomme) og at Ydelsen af 
Hjælp under ekslraor<linær Arbejd lø hed inddrages 
under en forsikringsmæssig Ordning. 

Tilba·ge bliver dog et stort Omraade, der ikke 
egner sig for Forsikring, men om ligesom hidtil 
maa være Genstand for offenlUg Forsoru. Paa hele 
delte Omraade tilvejebringes der nu en samlet Ord
ning gennem en enkelt Lov: Loven om offentlig For
sorg, der afløser en lang Række Love, blandt hvilke 
Fattigloven, Hjælpeka,sseloven, Al imenlationslovene. 
Enkebørn loven og Værgeraadsloven maa nævnes 
som Hovedlove. Ifølge denne Ordning er den lokale 
Administration ikke som nu udstykket mellem mange 
forskellige Organer, men forenet hos Kommunalbe
styrelsen eller det af denne nedsatte sociale Udvalg. 
Trangstilfældene er grupperet og vurderet efter Tran
gens Aar ag, og de økonomiske Byrder er fordelt 
efter ensartede Principper. 
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Hoved.loven paa Forsikrin·g,ens Omraade er Folke
forsikring, loven, der omfatter Syge- og Invalidefor
:ikringen , amt Aldersrenlen. Loven tager sit Ud
gang punkt i Sygeforsikringen, der om bekendt har 
vundet en saa stor Udbredelse, al den nu omfatter 
"/3 af Befolkningen. Den egentlige aktive Sygefor ik
l'ing opretholdes i og for ,sig som frivillig, men 
Loven tvinger enhrnr til - efter sædvanlig Helbreds
undersøgelse - gennem Indmelde!. e om pas·ivt, 
!Jidragsydende Medlem at sikre sig Adgang, til uden
Hen yn til Alder og Helbred at kunne indtræde i den
aktive Sygeforsikring. Ethvert ungt Menne ·ke .·kal
derfor fremtidig ved 21 Aars Alderen indmelde sig·.
i hvert ] ald som bidragydende ·Medlem, og ved Lo
vens Ikrafttræden paah vil er I- I iglen alle mellem 21
o,,. 60 Aar. Indmeldelsen kan og,5aa ke i en af <le
til Sygekasserne knyttede Fort ællel ·e.·sygekas·er
fot· bemidlede, hvor man dog kun kan forblive
slaaende om bidragydende indtil del 4-0. Aar. Har
µaagældende da ikke forinden gjort Alvor af al blive
aktivt nydende Medlem, maa han lade sig overfore
som bidragydende Medlem til en Sygekasse ..

Denne Pligt for enhver til al ø-ge Tilknytning 
til Sygeforsikringen har naturligvis sin Værdi i sig 
se! v. For et ringe aarligt Vederlag (2 Kr. ind til det 
fyldte 25. Aar og derefter 2 Kr. 50 Øre) opnaas ,det, 
at ingen, saaledes som det nu ofte sker, . enere i 
Livet vil se sig afskaarel fra at komme ind under 
denne Forsikring. Velsituerede Mennesker eller Folk 
i en god fast Stilling vil maa. ke nok vurdere denne 
For,del lavt, men her er der da Grund li! at minde 
om, at Vederlaget kun er ringe, og at Livets Vilkaar 

t· usikre. 

Men foruden <len Værdi, Tilknytningen til Sy·g€
for.�ikringen vil have i sig , elv for de allerfleste 
. \fennesker, [aa1· Tilknytningen en ,særlig Betydning 
derved, at Loven gør den Lil Grundlaget for lnvnt-ide

forsikringen og Adgangen Lil eventuelt at faa Alders
rente. 

Ogsaa efter den gældende Lov er Invalideforsik
ringen knyttet til Sygeforsikringen, men kun de ny
dende fedlemmer af de anerkendte Sygekasser har 
Pligt Lil al indtræde i Invalideforsikringen. Frem
Lidi·g omfalles og.saa de pas ive, bidragydende :Med
lemmer saml alle Medlemmet· af Fortsættelses yge
kas ·erne a[ denne Forsikring. Og da jo enhver skal 
være i hvert Fald bidragydende :Medlem, bliver In
valideforsikringen ·aaledes tvungen for enhver. de1· 
opfyldel' Helbredsbetingel- erne. 

Invalidepræmien udgør 6 Kr. aarlig for den, der 
melder si·g in,den det 21. Aar, ellers 7 Kr. 20 Øre; 
t'or den, der indmelder sig ved Lovens Ikrafttræden. 
er Præmien normall kun 6 Kr. aarlig. Ægtefæller 
belalet· lidt mindre. 

Invalideforsikringen giver, som hidtil A,dgang til 
en Invaliderente, hvis Erhverv,·evnen paa Grund af 
Invalidilet ned ·ætle::. til '/3 eller derunder. · foden 
Renten hid til lia1· været en,· over hele Landet, gra
dueres den nu efter Bopælen (Hovedstad, Byer, 
Land) samt efter Køn og æg,leskabelig Stilling (Ægte
par, Mænd, Kvinder). Dette giYer en langt bedre Af
pa ning af Renten efter Behovet. Rentens Grund-

beløb er forøvrigt de amme, som et· fastsat for 
Alder renten, men der gives alle Invalider et ærligt 
Invalidetillæg. Ordningen medfører en væsentli·g For
bedring af Renten i Hovedstaden, en ikke ubetyde
lig Forbedring i Byerne og nærmest status quo paa 
Landet. Yderligere gives der Tillæg for indtil 3 
Børn under 15 Aar ng et sa-rl igt Tillæg for bjælpe
lø e samt el Blindetillæg. 

Hvis Invalidens Indtægt ligger over en vis Gl'æn
se ,.-·ker der Fradrag i Renten, som dog aldrig kan 
nedsættes under '/:i af Grundbeløbet. Vedkommende 
Invalid vil saaledes altid kumte faa noget for den 
belalle Præmie. Iøvrigl bemærkes, at hvi Indtæg,!e11 
hidrørel' fra personligt Arbejde, lempes Frn.cJrag:;
regl erne •. ærligt. 

F01· Adgangen til at opnaa Aldersrente betales 
der ikke nogen Aldersrentepræmie, men hvis man 
ikke betale!' Sygekassekonling,enlet og InvalideJJne
mien, fortabet· man ikke blot Adgangen til Sygefor
sikringen og til at opnaa Invaliderente, men ogsaa 
Adgangen til Aldersrente. Mod Betaling af Restancen 
og fremtidig forhøjet Kontingent og Præmie kan man 
dog i en vi·s Tid generhverve Adgangen til Folke
fol"sikringens Goder. 

Kem man af Helbredshensyn ikke sygeforsikres. 
kan man dog ifølge Loven faa Adgang til Alder·
rente, og ,det samme gælder for dem, der ved Lovens 
Ikrafttræden allerede er fyldt 60 Aar. 

For Aldevsrenten gælder iøvrigt lignende Regler 
som hidtil. Grundbeløbene er forhøjet med ca. 10 
pCt. i Provinsbyerne, mel'e paa Landet og noget 
mindre i Hovedstaden, og nyt er det, at ogsaa Al
dersrenlenydere kan faa Børnel;llæg. Fradra·g,:;1:eg
lerne lempes noget, og Livrenter, Pen ioner, Legater 
o. lign. fo1· et Beløb af 200 Kr. holdes helt udenfor .

Alle faste Tak,.;;Ler, Renter, Tillæg m. v. er Gen
stand for Prisregulering. 

Den, det· forsømmer al indmelde ·ig i Folkefor
sikring•en, maa for hvert Aal', Pligten ikke opfyldes, 
betale en Ydelse af 10 Kr. (altsaa noget mere end 
Medlemsbidraget for bidragydende Medlemmer plu� 
Invalidepræmien), en Yde!. e, for hvilken han inlel 
faar; den opkræves sammen med Skallen. 

Foruden Folkeforsikringsloven omfatter Social
reformen de lo specielle Forsikringslove om Arbe]cfs

føshedsf'orsikring og om Uf.l}kkesforsikring. 

Medens Arbejclslø.sheclsforsikringen hidtil er kom
met tilkort under ekstraordinær stor Arbejdsløshed, 
saaledes at det - navnli,g. iden Krigen,s idsle Aar
liar været nødvendigt at udstede den ene Krise
ltjælpslov efter den anden, er der nu ved den nye 
Lov tilvejeb1·agl en fasl for ·ikringsmæs ig Ordning, 
hvorefter samtlige Arbejd,.,løshedskasser opretter 
Fortsællel eskasser, ,der skal Lra:-de til under ek tra
ordinær lor Arbejdslø hed. 

Hvad de offentlige TiL;kud ang,aar, oprelliolder 
man del ved Loven af 1927 indførte Princip, at Til
skudel ætles i Forhold til de gennemsnillige Aars
fortjene;le i del paagældende Fag, men dels forhøjes 
Tilskudsprocenterne (bl. a. for at ,sælle Arbejdeme 
i Stand Lil bedre at kunne bestride Afholdelsen af 
Kontingenterne til Fortsættelseskasserne), dels , ker 
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der den Fprandring, at hele Tilskudet ydes af Stats
kassen, der derefter faar 1/3 refunderet af et af samt
lige Kommuner dannet Refusionsforbund, jfr. neden
for. 

Med Hensyn til Ulykkes{ orsikringen sker der en 
belydning,sfuld Udvidelse derved, at en Del Skader. 
der ikke efter almindelig Sprogbrug op[attes som 
egentlige Ulykkestilfælde, medtages, nemlig Skader. 
forvoldt ved visse »Erhvervssygclo111111e« (Bly- og 
Kviksølvforg,iftninger, Miltbrand, visse Hud- og 
Lungesygdomme, der skyldes Indaa nding af Sten
sløv og Mineralier). 

Endvidere sker der den vigtige Forandring, al 
man med Hensyn til Invalideerstatningerne - dog 
normalt kun for Skader ovet· 50 pCt. - gaa1· over 
til Rentesystemet i Modsætning til det nugældende 
KapiLalerstal ni ngssyslem. (Forfsættes.) 

NYE KONSTRUKTIONER AF 

FJEDRENDE JERNBANEHJUL 

I Størstedelen af selvdrevne Jernbanevogne for
øges Vægten paa de drivende Aksler, ved at disse 
er belastet med roterende indkapslede Akseldrev. 
Naar det drejer sig om elektriske Vogne, bliver der 
i mange Tilfælde lagt en betydelig Ekstravægt paa 
Drivakslerne af de akselhængte Motorer, hvilke kun 
i den ene Ende kan være fjederbaarne. En virkelig 
Optagning af Skinnestødene er af stor Betydning, 
særlig i de lettere Jerbanevogne, som nu bliver mere 
og mere populære, og det er derfor kun naturligt. 
at Konstruktørerne samler deres Opmærksomhed om 
at indlemme en eller anden Fjederkraft i selve 
Hjulet. 

Meden Gummiringe baade af den massive og 
den pneumatiske Type er blevet en fremragende 
Sukces paa Vejkøretøjer, som frembyder deres An
vendelse paa rullende Jernbanemateriel umaadelige 
Vanskeligheder. Det syne , som om man ikke kan 
komme udenom Staalbandager, og Fjederkraft er 
derfor kun opnaaelig ved at indskyde et elastisk 
Legeme mellem Bandager og Hjulcentret. • 

Denne Metode er optaget i et nyt patenteret Hjul, 
konstrueret af Waggonfabrik \. G. Uerdingen 
(Rheh1\and). Den ledsagende Illu. lration vi er to for-
kel\ige Konstruktioner. I del. ene Arrangement bli

ver en enkelt mas iv Gummiring, som er indsat i 
en i Bandagen neddrejet Fals, baaret af henholds
vis et pre set Staa\hjul. centrum og en passende fast
klamrende Ring. Der el' saaledes ingen direkte Me
ta\ forbindelse mellem Staalba ndagen og selve Hjulet, 
og Skinnestødene optages i selve Hjulet uden at over
føres Lil Vognkassen. Det store Tryk, som udøves 
af Boltene der sikrer Fastklamringen til Hjulcentret. 
forhindre1: ikke blot Udkrybning af Gummiringen, 
men forhindrer og aa sidstnævnte i at svinge eller 
bevæge sig sidelæns under Paavirkning af Aksel
kræfterne. Det rigtige Hjulmaal bliver sta.dig be
varet. Naar Bandagen er slidt, fjeroes denne og 
Gummiindlæget let fra Hjulet ved ganske simpelt 
at skrue Omklarnringsringen af; saaledes behøver 
Hjulcentret ikke at tvinges ud af Akslerne. 

Gummipolstrede Jernbanebjul. 

Den anden Anordning byder endnu større Af
fjedring. I denne Konstruktion anvendes et Par mas
sive Gummiringe, hvori der paa hver Side er vulka
niseret en Metalring, hvis ydre Kanter er tilpas et 
en Neddrejning i henholdsvis Staalbandagen og en 
H-formet Ring, der bærer den faslkrympede Ban
dage. Gummiringen fastholdes i Omklamringsringen
af en Række Bolte.

Heller ikke indenfor denne Konstruktion er der 
nogen direkte Metalforbindelse mellem Bandagen og 
Hjulcentret, og Gummiringens Ud lag kan blive ca. 
8 mm: Udvekslh1g af en lidt Gummiring udføres 
let Omklamringsringen fjernes, den gamle Ring ta
ge; ud, og en 11y indsættes. Di . e Arbejder kan ud
føres uden særligt Værktøj. 

Ved begge Konstruktioner kan det ædvanlige 
Bremseudstyr, om anvender Bremseklodser, bibehol
des, selv om nogle Konstruktører foretrækker at an
bringe ærlige Bremsetromler, for ogsaa at bruge 
tyndere og !elle Bandager. Den udmærkede Affjed
ring, der yde;:; af Uerdingens gummipolsterede Hjul, 
har muliggjort en belt ny Chassis-Konstruktion, 
hvori Længdedragerne er anbragt direkte paa Aksel
kasserne, og Vognkassen hviler gennem Fjedre paa 
Længdedragerne. De nye Hjul er 111ed godt Resultat 
anvendt paa Sporvogne og Jernbanevogne. 

Efter »Thr Locornotive«.

JERNBANELÆGER 

Jcl'llbanelægc G. Thamse11, Veslcl'brogaclc 68, el' bort-
1·cjst f,•a den I. Juli-medio August Maanecl cl. A. 

Hans Praksis varetage i nævnte Tidsrum af Læge 
C. C. Jacobsen, Ve lerbrogacle 65.

Konsultationstid: Kl. 12----14.
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J ernban elæge H P . T. Ørum. Sortedamsdosseringen 
23, er borlrej L fra 1. Juli- 5. August saml 9.-13. Sep-
tember d. A. 

Hans P1·aksis va retages i nævnte Tidsrum a f Læge 
Aage P eter en, øt'l'ebrogade 27, Tlf. Nora 6858. 

Konsulta tion Lid: Kl. J3- 11- . a mt Fredag Kl. 1 19. 

Det medd eles herved, a t Læge H. Tange J essen fra 
1. Juli d. A. er ansa t i den ved J ernbanelæge Lindes 
F,·a træden ledigblevn e Pos t som J ernba nelæge i 1 DI 
Lægedi strikt. 

Læge J essen a fh older Konsultation paa sin Bopæl 
Hillerødgade 27, Tlf. Taga 3837, Hverd age Kl. 13½- 14 ½ 
saml Fredag Kl. 18- 19. 

KNUDSHOVED 

Opmærksomh eden henledes paa, a l der endnu kan faas 
P lads paa F eriehjemm et fra den 23. Juli . 

Endvidere medd eles, at der er truffet Aftale med 
Vognmænd ene i Nyborg om, a l Bil til Knudshoved, inkl. 
Rej egods, koster Kr. 2,50. 

JERN BAN EM USEET 

• J J ernbanemuseet er fol' Tiden ud still et en Del af 
Musee ts s to,·e Sa mlin g a f el a n ke J ernba nefrim ærker . 

Museet er aabenl hver Onsdag Kl. 14- 16 for ansatte 
ved Sta tsbanern e og deres paar ør ende. 

Brug Svendborg Eksport 1'1i-Co.l I ig LIN±~:~ 
ERMOL l¼vJ:~m!Hi.~~:!!:~!J 

fin, frisk og f yldigl 

Drøjere Brug og mere velsmagende. 

Hyg. Ciummivarer, 
Modersprøjter. 
Brochure om Pessarier, 

Børnefødslernes Begrænsning 
samt vort rigt illustrerede Katalog sendes 

gratis og d iskret mod 35 Øre i Frimærker til Eksportomk. 

B. E. Schytte. Istedgade 112 
(tidliaere Vesterbrogade 36) 

Vester 7497. 

Moderne Tllpasaing af al Brllle,.,Optik. 
25 A•u Erfaring. 

Eget V.erksted for Indslibning af alle Arter Glas 
efter Læge, og Sygekasserecepter, 

Fotografiske Artikler. Ure . Ur,Reparationer. 

i 

Flimrer det 
for Øjnene under Læsn ingen . 

Nyhed! Brug lru_n Michelsens 
• nye Hvile-G las, med 

eller uden Styrke-Tilpasning 
ved Ekspert hele Dagen. - - - · 

II
L ÆG EANBE FALET II I SYGEKASSELEVERANDØR 

MICHELSENS OPTIK 
Weslerbrogade 29 • Vester 4701 a;:.;:liil,allliiili..:illiil..,_.ialll_. ... _. 

Lædervare -Forretningen 
Sdr. Boulevard U - 4:6 

Tlf. Vester 1494 T 
anbefales. 

Reparationer udlørea. 

Amk. Gummi-Industri Vestergad~ ~· I Rejsekufferter, Citytasker, Portemonnæer, Skoletasker, 

--~==-':':~~~~~~~':':':~':~~~~~~~~~~~~~~='_-_.:.;._K:,ø:,b:,e:,n:,h:,a::v~ Tegnebøger, m.m. i stort Udvalg. 

I Armatur ogKedelrør tilLoko~otiver. BANGlPINGEL,KøbenhavnV. I 
Nærværende Nummer er afleverd paa Avispostkontoret d. 6. Juli. 

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

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central' 14 613. - Kontortid Kl. 10-4. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. Postkonto: 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howib:vej 49. 
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