
5. November 193 5 35. Aargang

PERSONALEPOLITIK PAA LANGT SIGT 

En af de Ting, Generaldirektør Knutzen 
ved :,;in Tiltrædelse som Statsbanernes øverste 
Leder frem::;atte Udtalelse om, var Personale
politiken, som han ønskede ført paa langt Sigt, 
hvormed han mente, at der paa dette Omraade 
skulde skabes en rolig dvikling, . aaledes at 
der Aar efter Aar fremkom naturlig Afgang 
fra Tjene:-;ten, naturlig Forfremmelse og na
tnrlig Tilgang. 

De1· er for os ingen Tvivl om, at General
direktøren nøjagtigt bar vid t, hvad ban vilde, 
og paa hvilken Maade han vilde opnaa det, 
han ønskede, m n det kan desværre ikke siges, 
at hans Medarbejdere inden for de for,-;kellige 
Omraader har været lige heldige i Opfattelsen 
heraf. Ja, det kunde endog se ud som om, en 
Del af dem, der ha1· med dis:-;e Forhold at gøre, 
har forstaaet Generaldirektørens Tanke med 
Hensyn til Per:-;onalepolitiken, saaledes at det 
kun cl rejede sig om een Ting: Besparelser for 
enhver Pris. For Lokomotivtjenestens Ved
kommende har dette 11dviklet eller udartet sig 
paa en saaclan Maade, at vi i Dag staar uden 
fornødent færdiguddannet Mand::;kab til An
sættelse i Lokomotivmand,.;stillingerne. 

F'or vort Vedkommende er Per :onalepoliti
ken, naar den skal tilrettelægges paa langt 
Sigt, jo i Virkeligheden et Spø rg:-;maal om 
11onnal 'Tilgang af Lokomotivfyrbøderaspiran
ter. Vi vil derfor prøve at vise, hvorlede. de 
ledende har taget paa dette Spørgsmaal i den 
sidste halve Snes Aar. 

r 1925 gennemførtes der nye Bestemmelser 

med Hensyn til Lokomotivfyrbødera piranter
nes Uddannel e. Som naturligt er, udsendtes 
Reglerne af Generaldirektoratet, og det kunde 
vel saa forventes, at Distrikterne loyalt vilde 
følge dem, men nej, det kneb forfærdeligt 
med at faa dem til at overholde Reglerne. 
Foreningen maatte Gang paa Gang beklage 
sig over for Generaldir ektoratet desangaaende. 
Spørge. der nu, hvorfor Reglerne ikke blev 
overholdt, maa vi sige, at Aarsagen kun kan 
være den, at der var for lidt Personale, og at 
Di ·trikteme paa Grundlag heraf mente at 
kunne tillade sig at se bort fra de givne For
skrifter. 

Da vi kom hen i 1927 vbte det sig imidler
tid, at Distrikterne ti I Trods for dere. hidtidige 
Hævdelse af at haYe for lidt Per:-;onale nu 
mente at have ,.;aa meget Mandskab, at der 
kunde afskedige,-; en hel Del. Man skulde jo 
saa antage, at der var tilstrækkeligt Mandskali 
til at give Aspir anterne den Uddannelse, de 
manglede og til iøvdgt at overholde de givne 
Regler. Ak nej, Foreningen maatte stadig be
svære . ig, og i 1931 tillod vi os at forespørge, 
om det i det hele taget ikke var muligt at faa 
de givne Bestemmelser overholdt. 

Dette bevirkede, at Generaldirektoratet gav 
Distrikterne In. ·truktion. u skulde det være 
Slut, nu slrnlde der Orden i 'ringene. Det ene 
af Dif,,:trikterne var imidlertid ikke i Stand til 
at kunne overholde Reglerne; dette vil sige, at 
det i.kko havde tilstrækkeligt Personale, Aspi
r-anterne kunde ikke undværes i den Tid, de 
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skulde i Værkstedet. Distriktet fremsatte da 
Anmodning om visse Dispen ationer, og ved 
et Møde i Generaldirektoratet i December Maa
ned 1931 opnaaedes der Enighed i saa Hen
seende. Vi beder dette bemærket: Kort føt Jul 
1931 maatte der af personalemæ sige Hen. -yn 
gives Dispen. ation fra Uddannelsesbestemmel
serne, og . ·aa viste det sig kort Tid efter, at 
der paany kunde afskediges en hel ·Del Aspi-
1·anter. Med det nys anførte in mente er det 
forklarligt, at en Del af de Mennesker, der 
havde Ind igt i di e Forhold, forbavsede::;. 
Hvad havde været mere naturligt, end at man 
skyndsomst havde indhentet det, som kort Tid 
forinden ikke var muligt, nemlig givet en Del 
Aspiranter den Uddannelse, hvorfra der var dis
penseret paa Grund af Personalemangel, men 
nej, dette kunde Distrikterne ikke se; det drejede 
sig blot om at indynde sig over for General
direktøren, d. v. s. at gennemføre Personale
besparel.·er; Aspiranterne blev afskediget. 

I Løbet af 4 Aar havde man nu 2 Gange 
været Vidne til Afskedigelser, samtidig med 
at vis. e Bestemmelser ikke kunde overholdes, 
fordi der var for lidt Personale. Og ud fra 
den Betragtning, at de forskellige Tjeneste
ledere ikke kun var »Efterplappere«, men vir
kelig var Ledere inden for deres specielle 
Omraade, maatte det vel forventes, at de paa
gældende havde et saadant Overblik over Si
tuationen - herunder de personalemæ. ·sige 
Forhold - og et saadant Fremsyn, at de kun
de di. ·ponere saaledes, at Gentagelser af de 
foran omtalte uheldige Forhold blev undgaaet. 
.Ta, det havde man efter vor beskedne Mening 
turdet forvente, men Fremsynet har atter været 
borte, Sparemanien har atter bragt d'Hrr. Le
dere ud i Mi ere. 

For vort Vedkommende har vi for lang Tid 
siden set, hvorledes Udviklingen vil forme sig, 
og vi har for mere end 2 Aar siden henledt 
Opmærksomheden paa, at der maatte nyan
tage · og nyuddannes Aspiranter, da Ledelsen 
i modsat Fald vilde komme til at staa i den 
ubehagelige Stilling ikke at have færdigud
dannet Mandskab, som var klar til Ansættel
se, naar Ansættelsesforholdene atter blev nor
male. 

Vi har siden bragt dette Spørgsmaal i Erin
dring, men d'Hrr. Ledere har ikke kunnet se 
saa langt . om Organisationen, og, aa beskæm
mende det end er, saa er den faktiske Stilling 

den, at Lokomotivfyrbøderantallet i Dag er 
for lille, og at der ikke findes een eneste fær·
diguddannet A pirant, som kan ansættes. 

Paa Finansloven for indeværende Aar er· 
Lokomotivfyrbødernes Antal sat til 655, men 
det· finde nu kun 634. Naar Generaldirektøren 
udtrykkeligt ønsker, at der ,.;kal føres Perso
nalepolitik paa langt Sigt, er det efter VOL" Me
ning be. kæmmende, at dette for Lokomotivfyr
bødernes Vedkommende kun har medført A.·pi
rnntafskedigelscr og dernæst er resulteret i 
den beklagelige Kendsgerning, at man nu ikke 
engang har Per,.;onale at ansætte. 

ARBEJDSTIDSUDV ALGETS 

BETÆNKNING 

l ,.;idste ummer af Bladet redegjorde vi for
Arbejdstid. kommissionens Betænkning, idet vi 
i særlig Grad gjorde rede for det Underud
valgs Arbejde, som vedrørte Statsbanerne; men 
vi vil alligevel gerne knytte nogle flere Be
mæ.rkningel' hertil. 

Enhver Lokomotivmand vil utvivlsomt kun
ne gl."f'de sig over og være tilfred · merl det Re
sultat, Jer blev opnaaet med Hensyn til Fjer
nel��en af 10 Timers Normen, og at . aa mange 
Tjenester blev flyttet fra' 9 til 8 Timers Nor
men; thi efter· at saa mange Tjene. ·ter og ·aa 
meget Arbejde i de senere Aar fuldstændig har 
skiftet Karakter, var det kun en . impel Ret
færdighedsgerning, der fandt Sted, og hvis 
Endemaal maa være Jen fuldstændige Indfo
relse af 8 Timers Normen. 

Paa Grund af Arbejdet Strenghed og sær
lige Karakter er al Lokomotivtjeneste ganske 
vist i Forvejen paa 8 Timers Normen; men 
næppe nogen har mere end vi følt de . ·enerr 
Aars Rationalisering og den dermed følgende 
Skærpelse af Arbejdsforholdene, hvilket og ·aa 
har givet . ig Udslag i de stadig . tærkere og 
stærkere fremsatte Krav til Ledelsen om at 
søge disse Forhold ændret. Og selv om det nu 
afsluttede Udvalgsarbejde har skaffet smaa 
Forbedringer, er det alligevel saadan, at hvis 
man ikke paa anden Maade kan hjælpe paa de 
nu eksisterende Forhold, maa vi Lokomotiv
mænd aabent erklære, at den Glæde, vi føler 
ved de Forbedringer, der er skabt, n�ar Ta
len er om ormerne, kan vi ikke opretholde, 
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naar Talen er om vore pecielle Forhold. I 
saa Tilfælde maa vi tværtimod udtale et be
stemt Øn ke om, at der se· nærmere paa For
holdene, og at de indrette efter den 'rid, vi 
lever i. 

Hvad er nu Aarsagen til, at netop Loko
motivmændene føler Trykket saa baardt, til 
Trods for at Gennemsnitstiden for os ligger 
en Del under den maksimale 8 Timers Norm. 
Her maa selvfølgelig i første Række peges paa 
vort Arbejdes specielle Karakter; det er nu en
gang vor Opgave at kunne være med til at op
fylde de Trafikønsker, der fremkommer. Vi 
faar derved en stærkt vekslende Tjeneste, der 
rækker over alle Døgnets 24 Timer og sam
tidig fører med sig, at vi maa tilbringe en be
tydelig Del af vor Fritid ude paa fremmede 
Depoter, en Fritid, der ikke har anden Værdi, 
end at man kan hvile sig; men dette gaar selv
sagt ud over den Fritid, man kunde ønske at 
have i sit Hjem. 

Har man valgt Lokomotivmandsgerningen, 
maa, man imidlertid ogsaa bøje sig for de For
hold, Gerningen fører med sig, og herover skal 
vi aldrig beklage os, men det, vi derimod maa 
beklage os over, er, at de Tjene. ·tetid -regler, vi 
lever under, for ofte syne:-- at blive brugt til 
at give Personalet maksimale Tjenester, og at 
Minimumsbe,.;temmel ·eme kun kendes, naar 
det drejer sig om Fritid. Hvis man i Ture har 
megen attjene;-;te, mange Mak ·imumstjenester 
og i Tilgift Ture med Minimumsfrihed, hjælper 
det ikke, at disse Ture i den maanedlige Norm 
ligger under de 208 Timer; thi et i'iaadant Per
:--onale vil altid være halvtræt, og det vil i 
Længden føre Ting med sig, som man ikke kan 
overse. 

Udvalget har været inde paa. 1mmge af di:--sc 
Spørgsmaa 1, og der har været mange og 0111-
fattende Undersøgelser i Gang, saaledcs at Ud
valget har haft et godt Materiale at arbejde 
med, og det vil ogsaa for Medlemmerne kunne 
være interessant og oplysende at faa lidt nær
mere Kend ·kab til Forholdene, som de fak
tisk foreligger, og som der vil være god Grund 
til at J,æfte ·ig ved og tænke nærmere over. 

Man har undersøgt, hvad det vilde koste at 
føre Timetallet fra de nuværende Kør ·el;..;for
delinger og Rangerture ned til det Timetal, 
der var angivet i vort ind endte Andragende. 
Dette vilde koste 950 000 Kr. idet det var be
regnet at ville medføre en Personalforøgelse 

paa 105 Lokomotivførere, 25 Motorførere og 
60 Lokomotivfyrbødere. 

Alene dette bevi er, at Ændringer i Nor
men er et rent økonomisk Spørg maal, et 
Spørgsmaal af saa store Dimensioner, at det 
utvivlsomt vil vare endnu et Stykke Tid, inden 
samtlige Statens Tjene ·temænd kommer ned paa 
40 Timers Ugen, selv om mange Fakorer i vort 
Land kunde ønske en saadan Nedsættelse. Men 
den Mulighed er jo til Stede, at Beskæftigel
sesspørgsmaalet for hele Samfundet vil kunne 
o-ive Sagens Løsning et godt Skub fremad.

Man skulde synes, at et saa rimeligt For
langende som, at det kørende Personale . kal 
have 12 Timer Frihed i Hjemmet mellem 2 
Døgns Hovedtjenester, vel i Forvejen maatte 
ligge saadan, at det ikke kunde volde store 
økonomiske Vanskeligheder at gennemføre, 
men dette er . let ikke Tilfældet. Gennemførel
sen af et saadant Forslag for det kørende Per
sonale vilde koste 466 000 Kr., hvoraf der til 
Lokomotivpersonalet vilde medgaa 340 000 Kr. 

Hvis man vilde gennemføre en Regel om, 
at den samlede Tjeneste ved Fremførelse af 
'
l

'og ikke maatte overstige 9 Timer (i Modsæt
ning til nu 10 Timer), vilde dette koste 181 000 
Kr., hvoraf der til Lokornotivperso11alet vilde 
mcdgaa 160 000 Kr. 

Tager man det gennemførte Forslag orn. 
at det tjenestefri Ophold i Nattirnerne for det 
kørende Per;-;onale skal være paa 2 Timer, 
vil man lægge Mærke til, at det koster 50 000 
Kr. at gennemføre, men heraf lægger ·Lokomo
tivpersonalet Beslag paa de 35 000 Kr. 

Skal man bort fra at have mere Pnd 3 paa 
It in anden følgende Natture mellem l( I. 0,00 og 
Kl. 4,0U, vil dette for Lokomotivpersonalet;..; 
Vedkommende ko:-;te 40 000 Kr. 

Vi har gerne villet pille dis ·e enkelte Ting 
ud af det Arbejdsstof, der har foreligget i Un
dcrudvala-et; thi vi syne-, de taler deres eget 
lydeliu-e Sprog, nemlig at Lokomotivpersonalet 
er dem, der er nde for de største Overskridel
ser i alle Forhold, hvad der gan. ke vi ·t har 
den Forklaring, at det Stykke Værktøj, som vi 
nu engang skal have med os, nemlig Lokomo
tivet, maa siges at være medvirkende hertil. 

Vi har i Underudvalget Arbejde eet Lys
punkt, der er kommet til Udtryk i Betænknin
gen, nemlig en nærmere Undersøgelse af flere 
af de paaankede Forhold, og det er at haabe, 
at en Henstilling til de tjenestetilrettelæggende 
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Faktorer om at tage vide::;t muligt Hensyn til 
de fremsatte Ønsker, ogsaa skal vise sig at 
være mere end tomme Ord i en Betænkning. 

Der findes muligvi · endnu Folk, der mener 
at skulle tjene deres Sporer i Form af Avance
ment ved at kunne spare mest muligt Perso
nale uden Hensyn til, hvorledes Tjenesten 
ellers bliver; men vi haaber, at Generaldirek
tøren vil kunne sætte den Slag:,; J< olk paa 
Plads; thi ogsaa han er bedst tjent med at have 
et tilfreds Personale til at betjene Statsbanerne. 

Per:,;onalets Søndagsfrihed har ogsaa været 
drøftet i Underudvalget, men da man blev be
kendt med, at noget saadant allerede paa anden 
Foranledning var under Ventilation i General
direktoratet, forlod man Spørgsmaalet, idet det 
forventes, at der senere vil blive ført en speciel 
Forhandling herom, og forhaabentlig opnaas 
der et tilfredsstil !ende Resultat, men herom 
senere. Hensigten er at søge fastslaaet det 
Minimum af Søndage, paa hvilke Personalet 
skulde være fri, og for saa vidt dette Minimum 
ikke naas, tænkes det manglende Antal godt
gjort med øgede Permbsionsdage. Det vil være 
en Retfærdighed handlng, hvi. · dette kunne 
gennemføres, og dertil er der nogen Udsigt. 

Forhaabentlig bliver det Nævn, som skal 
nedsættes angaaende Tjenesteforholdene, ogsaa 
en Faktor, der ved en fornuftig Hensyntagen 
til alle Forhold og til alle Sider vil vide at skabe 
en saadan Respekt, at Personalet med fuld Til
lid lader dets Sager afgøre der og ved, at naar 
de har faaet en Afgørelse, er det en, der hviler 
paa det mest retfærdige G1·undlag. 

Skulde denne Forhaabning blive opfyldt, vil 
adskillig Uro ogsaa høre op, en Uro alle Par
ter er bedst tjent med at faa fjernet, og vi skal 
for vor Part gaa ind i Arbejdet med en ær
lig og god Vilje til at faa det bedst mulige ud 
af det, og vi haaber det samme maa blive Til
fældet fra Administrationens Side. 

I en senere Artikel vil vi belyse, hvad der 
i Betænkningen siges angaaende Graduerings
spørgsmaalet, et Emne, vi tror, det vil interes
sere Medlemmerne at stifte Bekendtskab med. 

� 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

N ormativernes Beregning. 
I den Artikel, K. M. P. er [remme med i :;iLlsle 

Nr. a[ nærværende Blad, beklager lian sig over, al 
man kan trn, al. netop han skulde ønske de omtalte 
Tvangsforflytlelser fra Fredericia. Drt er jo netop 
Skuffelsen over, al For[lyltelserne ikke kom lil at 
foregaa, K. M. P. har bygget sin første Artikel over, 
og del var derfor, han med Intere:,;se vil følge Fre
dericia Depots endelige Normativ, naar dette engang 
kommer til at foreligge. Kørselsfordelingen af 6. Okto
ber, kan jeg ikke se, har ændret Forholdene i den 
af K. M. P. ønskede Retning, iileL der efter dm1nc 
Dato yderligern er kommen lo S,Pl Per:;onale i Fre
dericia-Turene. 

Ønske om at gør<' Predericia li l el Slorclepol be
høver jeg ikke al ml're, og til Underretning fo1· K. 
M. P. skal jeg oplyse, at Frede,·icia i ikke f;aa faa
Aar har været Landets tredie sløn:;le Maskindepol.
K. M. P. havde ganske sikkert forventet, at detlP
Forbold ved Lillebæltsbroens Aa bni ng vi Ide bl ivc
ændret Lil Fordel [or Nyborg, og jeg forslaa.r Skuf
felsen ved, at dette ikke er sket.

Det, der af Hovedbestyrelsen er foretaget for af 
undgaa Forflyttelse af Personale fra Fredericia imod 
dettes Ønsker, er det samme, som i sin Tid blev 
foretaget overfor Aarhus og København; men den 
Gang følte K. M. P. sig ikke foranlediget til Paa
tale, vel sagtens fordi hans egno Interesser ikke log 
Skade derved. 

K. M. P. bygger en Del af sin Artikel paa, hvad
der siges, hvad han har hørt, og hvad der gisnes 
om, alt sammen Ting, som intet har med Virkelig
heden at gøre, og kun kan værn Udtryk for, at K. 
M. P. ønsker al reude med Sladder.

K. M. P. kan ikke forstaa Pointet i Lignelsen
med det tabte Lokomotiv, - det tilgiver jeg. 

Bemyndigelsen til at udtale sig i D. L. T. har 
jeg ikke bestridt - det overlader jeg li I Redaktio
nen - men kun fremført, al det ikke var Afdelings
ledelsens, men egne Betragtninger, K. :M. P. frem
førte. Om de vil faa del for K. M. P. eftertragtede 
Resultat, bliver en Sag, Nyborg Lokomotivfører Af
deliug til sin Tid vil afgøre. 

Mar. Ladeby. 

Hermed maa dette Emne være saaledes belyst, al 
videre Debat derom her i Bladet kan opbøt'e. 

Red. 

STATSBANERNE I FIN ANSAARET 
1934---35 

Statsbanerne har for nylig udsendt Driflsberel
ning 1934--35, et statistisk Værk paa 157 Sider, 
hvoraf vi i det følgende gengiver forskellige iuteres
sante Oplysninger: 

Forholdet mellem Indtægt, Udgift og Statstilskud 
har i de sidste lo Finansaar stillet sig, som del 
fremgaar af nedenstaaende Tabel: 
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1934-35 1933-34 Forøgelse 
Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. OJo 

Uriftsi11dlægler . . . . . . . . L06 262 100/4-15 5 47 5.8 

0 ,·i [tsudgifter . . . . . . . . 109 296 105 470 382(i 3.6 

I) riftsumlerskud 3 03', 5 055 -,-2 021 -,-/40,0 

Afskl'ivning . . . . . . . . . . . 6 208 5 681� fi:2/4. 9,2 

l<orrentni11g . . . . . . . . . . . 10 157 !) 177 080 1.0,7 

Slalcns Til kud I. 1Jrift<•11 1!13!1!1 1!1!)1(\ fil 7 2,6 

Del ses heraf, at L11dlæglcnw i IH34-3:'J har vwrcl 
5,8 Mil!. Kr. højere end i forrige F'i11ansaar, men 
at. Drifl,mclgiflernc samtidig c,· slcgcl rnc·d 3,8 :Milt.
I<v. Selve Driflsunclcrskuddcl c1.· derved ga<1cl 2 Mill. 
Kr. ned, fra fi Milt. Kr. Lil 3 Mill. Kr. Naar det 
regnskah.·mæ ;;;igP. Resultat dog k1111 er· forbcclrcl 
½ Mi 11. Kr., saalcdes al SI 1-1 lc'11 ha 1· maallcl li I skyde 
19,4 ifill. Kr. mod 10,\l M ill. Kr. i Fjor, skyldes 
del, at Afskrivningen. c•1· strgl'l mc•d ½ �fill. Kr. og 
:F'orrcnlningen a.r de• rr11tablc Str,l'kningcr med 1. 
Mill. Kr. Slalsba11cn1es J\11la•gsva•nli pr. :'li. Marls 
1935 er ca. 500 Millio1wr, mc•11 clc11 Del ar Anl,l'gs
kapilalen, som vcdrørl'l' de ure11lable lnPkningcr -
ca" 262,5 Mil!. Kr. - l'onentcs ikke af Slalshanel'lle, 
men belastes Trafikmi11isll'riets Regn::;kab dir kle 
med ca. 12 Mill. Kr. 

For i,;aa vidl angaar de . amlc•de Indla•glrr, I OG 
Mill. Kr., fordeler de . ig saaledes: 

1934-35 1933-34 Forøgelse 
Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. 0/o 

Person hcford ring . . . . . . fil fi&i /4.7 021 4. fi(ifi !),7 

.Rcj�cgod shefo rdri II g . .  2 O(i3 I 09/i- fi!) 3,5 

Gods- og Krca lu rbef u rd. 1,0 :2 !,() 78!) !};! 0.2 

Postbefordring . . . . . . . . 6 2fi2 5 701 :i61 9,8 

Andrc Indtægter . . . . . . 5 /i-70 1· !l 10 5(i{) IIA 

Udgifterne for dl• samme lo Finansarn fot·delcr 
sig saaledes paa <le for kellige Poslrr: 

1934-35 1933-34 Forøgelse 
Tus. Kr. Tu�. Kr. Tus. Kr. 

Overledelsen . . . . . . . . . . . . 2861. 2 796 65 

Driften . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 l160 78 869 2 77L 

Vedligeholdelse a[ Anlæg 13 638 13 083 555 

Pensioner og Undersløll. !) 29S 8 1. 810 

Fællesudgifter . . . . . . . . . . J 94-3 :2 320 +- 37i 

Bidrag til Hovedrevisionen 9fi 94. l 

3 25 

Stigningen i UdgiflernCI L'I' foranlediget ved: Re
guleringstillægels Sligning pr. 1. April 1!)31�, 1 Mill. 
Kr. - Merudgi[ler ved den forøgede Aulomobildrifl, 
1,2 Mil!. Kr. - ekslraorclimere Udgille1· lil Spor
reguleringsarbejder og li I Modern i. el'ing af F'ælles
klassemaleriel, 1,3 Mill. Ke. samt Merudgift til 
Brændsel (herunder Elektricitet til N,1:'rlrafiken) 0,9 
Mill. Kr. Dette give1· gan ke visl tilsammen en Ud
giftsstigning paa 4,4• Mill. Kr., men da der samtidig 
er paret 0,6 Mil!. Kr. i Lønningsudgifter til fast 
ansat Personale, hvi Antal er gaaet ned med 320 

Mand, bliver Slutrei,;ullatel :;om foran anført en f;tk
lisk Udgil'ls:;lig11ing paa 3, Mil!. Kr. 

For J11cllæglen1es Vedkommende falder cle11 over
vejende Del, 4½ Mill. Kr., paa Person- og Rej e
god be[ordringen, medens kun 93.000 l(r. falder 
paa God befordringen. Del maa dog tilføjes, a.l 
ca. 1 ½ Mil!. Kr. af den fra Perso□befoedringen 
hidrørende Merindlægl stammer ha Rutebilerne, 
::;aal<'dc;;; al Inclltl'gl;;forøgPlse11 For Hcmernes Ved
ko111mc11dC' kun udgør ca. 3 Mill. Kr. 

A11tallct, ar <le paa Statsbanerne forelagne Hej
set· er

·
· 1wrPgnet iil 3!) Millioner, hvilket er en Slig

ning paa 1 8  riCl. fra i Fjor, og det er inlC'ressanl 
at .·e, al over HalvclelC'11 (nemlig 21 Mill.) af samllige 
di.·sc Rejser !'<tider paa clPn københavnske Na�rlra
fik. Af den fornævnte Indlct'glssligning paa ,Ba
nerne,; PC'rsonlrafik (3 :Mil!.) faldet· 1,3 Mil!. Kr.
da og.-aa paa. Nærlrafiken, hvor Anlallel af Rejser 
er slegel med ikke mindrl' end 170 pCl. 

Slalshane1wllel omfaller pr. 1. April Jn35 ia.ll 
2.679,99 Kilometer Bane- og OvPrfartslrækninger. 
Endvidere raadr-dc Statsbanerne samme Dalo over 61 
BiJn1lcr med ialt 2.1�66 km Driflslængcle, heraf er 
11 Ruler med en Længde af 378 km cl'l1vervPl i 
1934-35. 

I Drifl ·aaret er der af Driflsmal.eriel anskarfcl 
blandl andel: l Lynlog, 6 diescleleklri, ke Molor
vogne, 5 Rangerlraklorer, 10 nye Bivogne Lil den 
elektriske Nærtrafik, 61 Aulomobilomnihu ser og 5 
Bivogne lil Rutebiler. Der er bl. a. udrangeret 14 
Damplok.omoliver, 2 Benzinmolorvogne (solgt), 1 
Rangerlraktor, 1�9 Personvogne og 14 Rutebiler. Ved 
Dl'iflsaarels Udgang ejede Statsbanerne 632 Damp
lokomotiver (452 Toglokornoliver og 180 Hangerlo
komotiver), 1 Lyntog, 12 dieselelek tri. ke Lokomoti
ver, 18 dieselelektriske Molorvogne, Hl benzinelek
lri ke Motorvogne, 37 Benzinmotorvogne (Gearvog
ne), 42 eleklri ·ke Motorvogne, 52 Rangertraktorer 
og 183 Automobilomnibus er. Personvognenes Antal 
var 1 91� og Godsvognenes 11.651�. Hvad angaar 
Pladsantal var delle 107.285 i Vognene og 4.149 i 
Bilerne. 

Den forøgede Trafik. har medført en Stigning paa 
ca. 2 Mill. i Anlallet af Lokomotivkilomeler. Der et· 
i 1934-35 kørt iall 35 Mill. km mod 33 Mill. km i 
forrige Finånsaar. Tallet naar dog ikke op paa Si
den · af Aaret 1930-31, hvor der kørles 35,5 Mil!. 
Lokomotivkilometer. Fordelingen af Lokomotivkilo
meter paa de forskellige Maskintyper er undergaaet 
væsentlige Forandringer gennem Aarene. Af de 
35,5 Mil!. Kilometer i 1930-31 var de 27,5 Mil!. 
Toglokomotivkilometer og de 8 Mil!. Rangerkilometer. 
Sidste Aar var F'orclelingen henhold vis 28,5 Mill. og 
6,5 Mill. km. Nedgangen i Rangerkilometer skyldes 
den forøgede Anvendelse af Traktorer. 

-foloriseringens Udvikling præger imidlertid og
saa Togtjene len; alene i 1934.-35 er Antallet af Mo
torkilomeler steget ca. 2 ½ Mill., medens Damptogs
kilomelerne er gaael a. ½ Mill. ned, saaledes at 
Damptogene nu kLrn kører 75,4 pCt. af samtlige Tog
kilometer. Forskydningen i de sidste 7 Aar illustre-
1·e. af nedenslaaende Tabel. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

34.35 33-34 32.33 81-32 30-31 29-30 28-29. 

Damplokomotiver 75,4 82,2 82,6 84,6 84,8 86,4 91,7 

Dieselelektriske 
Lokomotiver .... 3,5 3,9 3,9 3,2 3,0 2,7 2,4 

Elektriske 
Motorvogne ..... 4,8 

Dieselelektriske 
Motorvogne ..... 6,2 2,2 1,9 1,4 1,4 1 ,5 1,2 

Benzinelektriske 
Motorvogne ..... 4,0 4,8 4,7 4,5 3,9 0,6 

Benzinmotor-
vogne (Gearv.) .. '6,1 6,9 6,9 6,3 6,9 8 ,8 4,7 

1oop1oop1oop1oop1oop1oop100p 

Hvert tjenstgørende Damplokomotiv kører nu ca. 
14 pCt mere end for 6 Aat· siden, nemlig 56.622 km, 
mod 49.708 km i 1929-30. Dette er en af Rationali
seringens Følger, som samtidig har medført, at 98 
Damplokomotiver. hen taar overkomplette. For de 
dieselelektriske Motorvogne Vedkommende er der 
dog i de samme Aar en langt støne Stigning i Be
nytlelsesprocenten; hver af di se Vogne, som i 
1929-30 kørte 59.850 km, har i sidste Finansaar 
kørt 91.833 km, altsaa en Stigning paa over 50 pCt. 
Der·imod ynes det for et Par Aat· siden stærkt gen
nemførte System: ,Smaa hurtigkørende Persontog• 
ikke al have haft Indflydelse paa Gennem. nitsbe
laslningen. Ekspres-, Il- og Personlogenes (Damp
log) Belastning var i 1934-35 gennemsnitlig 18,01 
Vgl. mod 17,11 i 1928-29. 

Hvad Materialforbruget angaar et· der for saayel 
Damplokomotiver, dieselelektriske Lokomotiver, ben
zinelektriske Motorvogne og atm. Benzinmolon1ogne 
en mindre Stigning i Bnendselsforbruget pr. Vogn
tadningskilometel', hvorimod de dieselelektriske Motor
vogne udviser en betydelig Nedgang. I 1928-29 var 
disse Vognes Forbrug af Brændselsolie 15,28 kg pr. 
100 Vognladningskilometer, men det er· gaael ned Aar 
for Aar (1931-32 dog undtagen) og har i Fjo1; væ
ret 10,62 kg pr. 100 Vognladningskilomeler. 

Statsbanerne samlede Personale i 1934-35 har 
gennemsnitlig været 19.892 Mancl. Hernf var 299 be
skæftiget ved Nyanlæg og Fremmedarbejder og 251 
ved Omnibusruterne, saa al det ved . elve Driften og 
Vedligeholdelsen af Baneanlægene beskæftigede Pcr
snnale gennemsnitlig var 19.342 imod 18.927 i det 
foregaaende Driftsaar. Der har saaledes for dcltP. 
Personale i Gennemsnit for Driftsaarnt værnt en 
Stigning paa 415 Mand. Stigningen falder udeluk
kende paa del lø t antagne Per onale, der er steget 
med 735 Mand, medens Antallet af fast ansatte som 
før nævnt er gaael ned med 320 Mand. 

Naar Personalet ved Nyanlægene holdes uden for, 
var Styrketallene ved Drift og Vedligeholdelse: 

Tjenestemænd ............... 
Fast ansatte timeløDneclc . . . .

Ekstraarbejdere . . . . . . . . . . . . .

Ved Omnibusruter . . . . . . . . 
. . 

lait . . . 
. 

1984-85 1933 ... 34 

12 921 1 3  18/� +.263 
2 715 2 772 57 

3 700 2971 +735
251 129 +122

19 593 19 056 +53",'

Set i Forhold til den forøgede Trafik er der ll'Ods 
Forøgelsen paa de 537 Mand alligevel en relativ Be
sparelse. Der var i 1934-35 ialt 0,89 Mand pr. 100 
Togkilometer mocr 0,93 i 1933-34 og mod 1,13 for 
7 Aar siden. Ekstraarbejderne Antal udgør nu 19,2 
pCt. af det samlede Personale mod 15,7 pCt. i for
rige Driftsaar. Dette vil med and1·e Ord ·ige, at hve1· 
5. Mand nu e1· Ekstraarbejder.

Gennemsnitsanlallet af fast ansatte og løst an
tagne j de forskellige Tjenestegrene var følgende ved 
Drift og Vedligeholdelse: 

Overledelsen ................ 
Distriktsledelsen . ............ 

Stationstjenesten ............ 
Lokomotivtjenesten .......... 
Togtjenesten ................ 

Banebevogtningstjenesten .... 
Banevedligeholdelse . . . . . . . . . . 

Søfartsvæsenet .......... ' ... 

Værkstedstjenesten . . . . . . . . . .

I alt .... 

1934-35 

530 

336 
6 4-32 

3 312 
l 536

79A
3 4-03 

760 
2 239· 

19 34-2 

1933-34 

531 1 

339 3 
6 375 + 57
3 340 72,8 

l 507 + 29
829 3· n

2 978 +425
755 + 5

2273 34 

18 927 +4-Jfi

Afgang fra Tjenesten ved Død eller Pen.-ion har 
været noget mindre end do forngaaende Aar. Gen
nemsnitslP.vealderen ved Afskedige! en var 60,9 AFtr. 
Del gennemsnitlige Antal Sygedage pr. Aar.· er ste
get til 12,26 (10,88 i 1933-34). Endelig er og aa 
Antallet af Ulykkestilfælde ,;leget; 10 Mand har sal 
Livet til i Statsbanemes Tjeneste, 52 er: blevet haardl 
saarnl og 689 let saarel. 

DØDSDOMMEN OVER DE RUSSISKE 

LOKOMOTIVFØRERE 

Som bekendt indtraf der den 4. Mar'l. i Fjor en 
:større Jernbaneulykke i N,erheden af Moskva, hvor
ved flere Mennesker blev dræbt. Del var 2 Tog, clcr 
stødte sammen. Lokomotivfører Fecljunin og hans 
Medhjælper Tschikov blev dømt Lil Døden vecl Skyd
ning og tre andre Tiltalte blev illøml l,l•ngel'e f◄',rng
selsslraffe. 

I Anledning heraf har vore norske Kolleger:,; Oslo
\fucling henvenclt sig Lil Sovjetunionens Jernbane

forbund med Forespørgsel om, hvori ForlJrydcl.-e11 
egentlig bestod, siden Straffen blev saa haard. 

Del indløbne Svar, som omtalte baaue selve Ulyk
ken og Dommen, havde følgende Ordlyd: 

»Ingen N aade for dem, som desorganiserer
Transport væsenet.

Ret. forhandlingen mod dem, som var Skyld i
Sammenstødet paa Stationen Fræser. 

Lokomotivfører Fecljunin stod ved Vi nduel med 
Ryggen Lil Regulatoren og saa paa Røgen, som steg 
op af Lokomotivets Skot·sten. Hans Medhjælper 
Tschikov saa ud af det mod alle Vindue. Ingen af 
dem agtede det ringeste paa Signallysets Farve, skønt 
del gule Lys var sigtbart for dem begge . 

Højesteret forhørte Lokomotivfyrbøder Tschikov . 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

En bedre Hjælper kunde næppe tænkes for den an
klagede Fedjunin. Enhver Lokomotivfører nægtede al 
arbejde sammen med ham. Demonstrativt traadte han 
ud af Fagfo1·bundet og tog ikke ringe te Del i De
potet · Selskab - og Produktionsliv. Han benyttede 
sin Energi til at lave gøgleragtige Kun. tstykker, 
holdt el værre Leben, truede med, at han vilde lade 
del hele gaa nedenom o. s. v. 

•Har det ikke forekommet Dem undedigt, at Lo
komotivføreren sætter B1·em erne ud af Virksomhed « , 
spurgte Stal advokaten·. 

Tschikov førte det hele tilbage til sin »Angst• 
for at mi. le Fedjunins Re pekt. 

Del fremgik heraf, at man kunde fortjene Fedju
nin Respekt, naar blot inan vilde dække over alle 
hans Forbrydelser 

Kæden af de uhyrlige Misgreb mod enhver Or
den og Disciplin afsluttedes med Afhøringen af Kon
duktør Solov, som var tjenstgørende ved det ene af 
de forulykkede Tog. Han stod paa forreste Vogns for
reslQ Platform med Westinghousebremsen lige ved 
Haanden, og han kunde uden særlig Anstrengel.-e 
have afværget Katastrofen, hvis han blot havde lagt 
i\1(1:l-'rkc til Signallyset. I Retten forsøgle Solov at und
. kylde sig, mrn det lykkedes ikke. 

Helt utilgivelig var Depotforstander Fomilschen
kos Holdning i Retten. Til Trods for, al han var Parti
medlem og gammel Jernbanefunktionær, veg han ikke 
tilbage for al føre Retten bag Lyset og fragaa al 

kyld. I en alvorlig Tone og ganske ugenert hævdede 
han, al Depotet Moskva-Kasan var cl af de bedste 
paa hele Banen, alt var i den skønneste Orden. 

Fomilschcnko bestred all. Der blev forelagt ham 
l'I Aktstykke fra den specielle Kommission, Hom efter 
Sammenstødet havde kontrolleret Brem8crne paa 9 
Lokomotiver, og som havde konstateret, at paa de 
8 Lokomotiver var Brem ernc sat ud af Virksomhed. 

»Delte hører jeg for første Gang•, sagde Fomil
schenko, »del maa være Enkelllilf"1.>lde, som System 
Cl' del ikke almindeligt.« 

Derpaa afhørte Retten igen Fedjunin, Tschikov 
amt Lokomotivføreren fo1· del andet Ulykkeslog, 

Bokow. De ·ilercde talrige Tilfælde, hvor Brnmsen 
rnr udsehaltet. Tschikov hævdede f. Eks., al alle de 
Lokomotivførm·e, han havde haft Anlc•dni11g til al 
:;amarbejde med, havde sal Bremserne ud a[ Virk
'Omhed. Al del cl rejede �ig om et System, som er 
clybl i ndgroel blandt Lokomotivførerne ved Depolel, 
bekræftedes af alle Vidnerne. 

Fomilschenko holdt alligevel haarclnakket fast 
ved sine Paaslande til Tror]:; for, al Rollen havde 
paavisl hans Uvirksomhecl. 

»Rellen bekræfter•, :;iger den:; ·.1◄'ormancl, Kam
merat Jegorov, »al Fomilschenko forsøger at vilcl
ledo Undersøgelsen og bemmeligholdcr Omstændig
hederne ved Sammenstødet, idet han [aslholder sine 
Ud.-agn mod Kendsgerningerne. Dcpolchden maaltc 
ubetinget vide noget om dette System med Udschalt
ning af Bremserne, saa meget mere som det ved Loko
motiver a[ »Sel'ie 3« er synligt ude [ra, selv ved en 
overfladisk Undersøgelse. 

Lokomotivmester Milinkin va1· indkaldt som Vidne, 

og hans Udsagn viste, at Bestemmelserne om discipli
nære Straffe er tilsidesat; ikke en eneste af Depot
lederne havde gjort Brug af deres Ret til at drage 
de skyldige til Ansvar. Retten afslørede den fejge 
Neddyssen af Forbrydelserne, hvilket er en Sabote
ring af Disciplinærbestemmelserne. Tilfældene var 
ikke diskuteret paa Møder11e; der var ikke tilveje
bragt en almindelig Fordømmelse af dem, som de -
organiserer Tran portvæsenet. 

Lokomotivmesler Milinkin røbede fuld lændig 
Ukendskab til Disciplinæ1· traffebestemmelserne. Og
saa han havde- fremmet Skødesløsbed og Ansvarsløs
hed. Det viste sig, at ogsaa ha11 havde dækket over 
Lokomotivførernes Udschaltning af Bremserne og an
dre gi:ove Brud paa de tekniske Regler. 

Stat advokaten krævede, at Mitinkin for sin Hem
meligholdelse af disse Tilfælde - som er et Bevis 
baade paa, al der ikke kæmpes for en Forøgelse af 
Trafikkens Sikkerhed, og at Arbejdsdisciplinen har 
forværret sig - skulde stilles under retsligt Ansvar. 
Efter en Raad !agning blev delte Forlangende lil
traadt. 

De videre Vidneudsagn viste, at Forholdet mellem 
Lokomotiv- og Togpersonalet paa Moskva-Kasan
banen minder om Forholdet mellem to mod hinanden 
kon ku ,..-erendo kapital isliskc Trnster.

•Halen er min Sag, Hovedet kommer ikke mig
ved•, erklærede den tilsynsførende Embedsmand, 
Pasdisjakov, paa Spørgsmaalet ·om hvorfor han, vel 
vidende al ikke Vognbremserne, men Lokomotivbrem
serne var i Uorden, ikke havde forbinchet Togets Ar
gang fra Stationen, og hvorfor· han ikke havde for
søgt al faa opklaret Aarsagen til For.-lyrrelsernc i 
B rnmsesystemel. 

Efter yderligere Vidneafhøring indledede Stab;
advokaten sin Anklagetale. Han begyndte sin Tale 
med en kort Oversigt over Omstændighederne ved Til
fældet. Med uimod laaelig Klarhed og Konsekvens 
rekonstruerede han det samlede Billede af Katastro
fen og gik . aa over til Rollen: at karakterisere hver 
enkelt a[ de Ank lagede. 

•Forn ndersøgelsen og Rctsfol'handli ugerne vis le«,
sagde han, •al Tog r. 212 maalle holde paa Statio
nen Fræser som Følge af daarlig Funktion af Pum
pen. Udsagnene af Lokomolivfol'cr Bokow om, al 
Vognbremserne ikke skulde have v1:1'1·el i Orden, e1· 
modbevist. Han havde ikke Hel til al lade Toget af
gaa; del var hans PI igt al føle sig ansvarlig for 
Hundreder af Menneskeliv.« 

Lokomotivfører Fedjunin blev karakteri eret som 
Forbryder, der havde gjort alt muligt for al Sammen
stødet kunde finde Sled. For del før te havde han 
Hal Bremsen ud a[ Virksomhed før Afgang; for del 
andel havde han, om han kunde se, maaltet kunne 
opdage, al der var noget, der ikke var i Orden med 
Tog 212. Han havde ikke alene vist Mangel paa Agl
paagivenhed, men havde vist Hensynsløshed overfor 
de allervigtigste, ligefrem hellige, jernhaarde Reg
ler; ban havde ikke bekymret sig om Signallyset. 

Fedjunin var ikke ny Mand ved Jernbanen. Han 
ved ganske nøje, hvor hvert SignaIlys befinder •sig. 
Men hvilken Nytte har man deraf? Han havde ikke 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

•ngang el ·ig om efler Ly ·ene og el' kørl ind i Tog
Nr. 212 bagfra.

Dette er ikke den eneste Forse�lse. Drn lange 
Ka•de af Fedjunins Forbrydelser er vokset op til en 
ond kabsfufd Overtrædelse af Arbejdsdisciplinen. 

Lokomotivfyrbøder T chikov har heller ikke brudt 
sig om Signallysene og er i samme Grad om Fedju
nin ansvarlig. Han har aabenbart, ondskabsfuldt for
brudt sig mod Arbejdsdisciplinen. 

Konduktør Sotov forsøgte overfor Retten at drok ke 
ovel' sin Forbrydelse. Det er ikke lykkede ha1c1. Hans 

kyld er med fuld Øjensynlighed fastslaaet. 
Dette er Hovedgruppen af de Anklagede. De alvor

lige Advarsler fra Uheldene ved Kossino i 1932 og 
ved Jausa i 1933 bar ingen Virkning haft paa dem. 

Statsadvokaten betragtede det som paavist, at De
potchef Fomitschenko ikke havde bekæmpet Syste
met med Udschaltning af Brem en. Han havde Skyl
den for denne Tilstand, som inden kortere eller læn
gere Tid maatte føre li! en Katastrofe. 

Det hele berettiger til den Slutning, at Centralko
miteens og Folkekommissærernes Raads Forføjninger 
ikke endnu er trængt ind i Bevidstheden hos mange 
Arbejdere ved Moskva-Ka anbanen. Endnu hersker 
Efterladenhed ved Depotet, Fejlgreb neddysses, og der 
er Mangel paa Selvkritik. 

Al'bejdeme ved Depotet behøver ikke at bilde sig 
ind, at de er sat paa Nummer 2-Pladsen, erklærede 
Statsadvokaten. De staar paa første Plads, dog ikke 
hvad godt Arbejde angaar, men i Katastrofer. Der 
gives i Sovjetunionen ikke et Depot som,dette. Moskva 
-Kasanbanen Depot taar ikke tilbage for noget
andet i al være Nr. 1. med Hensyn li! Sammenstød.

Fedjunin er Mønstr-el paa Efterladenhed og An
svarsløshed, i ondskabsfuldt BJ'Ud paa. Trafikdiscipli
nen, en De erlør fra en forhenværende Kampstilling 
i del fjerne Østen - fra Ussuribanen. Hans Med
hjælper T. chikov stammer f,·a Omgivelser, der er 
fremmed fo.r Peolelarialel. Man gav ham enhver �Ju
lighed for al bryde med di . e Omgivelser. Han blev 
oplaget i Forbundet, han blev oplaget i K. J. V., 
han fik avn af A l'bejder, og dette er meget for
pi iglende; men han har traaclt Medlemsbogen fra 
Fagforhundet og K. J. V. i Snavset, han er fol'ble
vel en fremmed, som han var. 

For dr Anklagede, :F'erljunin og Tschikov, for
langte Stalsadvokalrn det høje le Maal for ocial 
Beskyttelse - Skydning. 

Sotov og Bokow krR•vedrs idømt l,!'11gere Isole
ring. 

Fomitschenko rnaa dømmes til Fæ11g elsstraf. Af 
hans Ek empel maa alle Depolledern lære al føle sig 
ansvarlig for Tral'i k kcni- Sikker hed. 

SlatsadvokalPn i1fsl11ttrrlc• :-;in Tale med følgende 
Ord: 

»Denne .Dom vil nu blive <len tl'edie, som den
uvcl.'sle Rel har a fsagl i Sagel' om Sammenstød paa 
Moskva-Kasanba ncn. A Lie Jernba11ef11nktionærer 
maa lægge . ig delte paa Hjel'te. Tiden er nu inde 
til, at de maa renvaske sig fo:r den Skam, de stadig 
tilbagevendende Sammenstød er.• 

Efter Forsvarel'ens Indlæg og de Anklagedes egne 
Slutningsudtalelser, afsagdes Dommen. 

Transportkollegiet ved den øverste Domstol for
kyndte efter 6 Timers Raadslagning Dom i Sagen mod 
de Anklagede i Forbindelse med Sammenstødet paa 
Stationen Fræser. 

Den 3 Dages Retsforhandling havde bekæftet An
klagen i alle Punkter. Det er fastslaaet, at de Ankla
gedes Handlinger var af aabenbar ondskabfuld a
lur. Det bar til Slut ført til en Katatrofe med Tab 
af Menneskeliv og stor materiel Skade. 

Retten dømte: 
Lederen af Depotet i Moskva-Kasan, Fomit

schenko, til 3 Aars Fængsel, 
Lokomotivføreren paa Tog Nr. 212, Bokow, til fi 

Aars Fængsel, 
Overkonduktør paa Tog Nr. 104, Solov, til 8 Aar:-; 

Fængsel, 
Lokomotivføreren paa Tog Nr. 104, Fedjunin, til 

Skydning, 
Lokomotivmedhjælper paa Tog Nr. 101�, TschikoY, 

til Skydning. 
Dommen var endelig og uigenkaldelig. 

Vort norske Broderorgan, hvorfra vi har laanl 
denne Redegørelse, føjer følgende Kommentarer til 
den russiske Skrivelse: 

De Oply ninger, som er givet om Dommen over 
de rus ·iske Jernbanefunktionærer, taler for sig selv. 
Den Retspleje, man har i Sovjetunionen, er selv
følgelig en ganske anden end i de vestlige Lande, og 
for helt at forstaa den, maatte alle Kendsgerninger 
have foreligget. 

I Nærheden af Glasgow skete der i Fjor en Tog
ulykke af ganske samme Art og Omfang med Tab af 
flere Menneskeliv, bl. a. blev Lokomotivfyrbøderen 
d1·æbt, og man mente, at Lokomotivføreren havde ud
vist Uforsigtighed. Han blev tillalt, og en langvarig 
Sag, der strakte sig over flere Maaneder, blev Føl
gen. Alt, hvad der kunde tale til hans Fordel, bkw 
ført frem med det Resultat, at han. blev frikendt og 
øjeblikkelig indsat i Tjenesten igen. Selvfølgelig op
klal'edes det i Retten af dens talrige EksperteL', al del' 
ikke var udvist nogen Uforsiglighed. Flere saaclanne 
Sager hal.' været fremme i FL"ankrig og som Regel 
med samme Resultat. 

Fornylig løb 3 Tog ovel' hinanden et Stykke uden 
for London, heldigvi uden sløne Tab af Menneske
liv; men den materielle Skade var slol'. Del hændte 
nelop, fordi rn Pumpe var i Uorden, aa riet ene Tog 
maalle standse uforudset. 

· u ser man, at den russiske Ret forudsætter, al
Sammenstødet ved Fræse!.' er foranstaltet af Jern
banefunktiomererne af Ondskabsfuldhed, skønt de af 

· to forudgaaende Domme vidste, al de alle Livet paa
Spil, enten de omkom eller ej.

Moskva-Kasanbanen løber i lige Linie ca. 600 
km østover fra Mo.·kva til Kasan. Det er en gammel 
Bane, som formentlig ikke har saa godt Materiel som 
Syd- og Ve lbanerne. 

Det, der karakteriserer Slalsadvokalens Indlæg, 
er først ban bestemte Paasland om ondskabsfuld 
Hensigt og forbryderi. k Vilje hos de Anklagede. Han 
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maa derfor hæfte sig stærkest ved de Anklagedes 
Personer. Fedjunin, som blev skudt, er deserleret fra 
en Post i det fjerne Østen. Det et· ogsaa det eneste 
bestemte, han har imod ham. Ellers er ban en gam
mel Jernbanemand, om kender, hvor hvert Signal 
paa hans Linie findes, siger han. 

Men hvis det nu er sandt, at Fedjunin er en ussel 
Rømningsmancl, hvilken Karakteri ·tik er det saa af 
den russiske Jernbanestyrelse, al den ansætter ham 

. i en ansvarsfuld Stilling ved en af de vigtigste og 
mest trafikerede Hovedbaner? Rømning og slor For
fremmelse hører ikke sammen. Saa er der den stak
kels Spilopmager Tscbikov, Lokomotivfyrbøderen. 
Fedjunin bar ganske sikkert haft sine proletariske 
Ahner i Orden. Det har Tschikov derimod ikke; men 
han er optaget i Arbejderstanden. Det er selvfølge
lig en alvorlig Anklage mod ham, at han bar for
ladt Organisationen. Men der er ikke noget under
ligt i, at en Stymper, som har levet Livet af Naade, 
søger at gøre sine Foresatle tilpas og at lale dem 
efter Munden. At han i ondskabsfuld Hensigt skulde 
have hjulpet baade in Foresatte og sig selv ud af 
Verden paa den Maade, lyder for os her i Vesten 
noget eventyrligt. 

Statsadvokaten lægger ogsaa Hovedvægten paa en 
anden Side, som maaske er den mærkeligste. 

Han siger, at Ulykken ved Fræser er fremkommet 
ved en lang Række af Forsømmelser, og at disse er 
sat i »System« ved hele Banen. Dette »System« maa 
uvilkaarligt føre til saadanne Katastrofer som ved 
Fræser, og heri er hele Per onalet delagtigt. Deraf 
drager Statsadvokaten den Slutning, at naar »Syste
met« fører til saadanne Katastrofer, er de, som er 
delagtige heri, Forbrydere, de bliver dømt som saa
danne og skudt. Dette, skal være Lil Advarsel for det 

· samtlige Pei·sonafe, som er paa samme Vej, siger
han.

Heri ligger hele Hemmeligheden, Nøglen Lil For
slaaelse af Forskellen paa sovjetrussisk Retspleje og 
vor. 

Vore russiske Kammerater hae lo psykologiske 
Knuder al sll'ides med. Deres tyre i alle Forhold er 
endnu præget af Revolutionen. Overklassen er slaaet 
ned og forsvu nclet, Revolulionen bar sejl'el fu ldstæn
digt; men Revolutionens Midler er tilbage og bruges 
mellem dem, som har sejret. For at drive »Systemet« 
ud af Jernbanepersonalet, maatte Fedjunin og Tsci
kov skydes. Det el' Stalsadvokatens sidste og afgøren
de Argument. 

Den anden Knude er, at Rus. el'lle er i færd med al 
bygge el nyl Samfund, natul'ligvis med mange ka
pilalisliske Tl'æk; men Russerne - del almene Folk 
- er lige uvant med alt. De er Børn, som Cathari
na II sagde, da hun strøede sine Penge celler ud, og
ingen havde Mistanke om noget, dee herl • Valuta«.
Og Børn el' grusomme. De maa have Syndebukke.
Har de slaaet ig paa en Stol, saa skal Stolen have
sig en Omgang, saa bliver det godt. Men Rusland
vokser nok op og høster Nytte af sine- Erfaringer i
Samfundsbygning, hurtig Induslriafis�ring og Kultur.

·-Det var bestemte Folkeklasser, fra Zaren og ned
efter - Personer - den bolsjevistiske Revolution 

havde at gøre med, og disse Pee ·oner var indbefat
tet i »Systemet«. All dette blev lagt i Grus; men saa 
snart der er noget, som ikke gaar efter en Snor i del. 
nye - det er paavist, at det ru siske Transportvæsen 
er saa utilstrækkelig og i en saadan Uorden, at det 
er en Svækkelse og Fare for Landet - saa snart 
noget gaar galt, maa et Eksempel statueres - »for 
at komme Sabotagesy ternet til Livs•. 

Bortset fra en Mulighed for et Øjebliks Uopmærk
somhed fra de dømte Jernbanemænd fra Fræser, hvil
ket Retten fuldstændig ignorerede, og som i russisk 
Ret ikke er nogen Undskyldning, er der heller ikke 
noget andet end Systemjag i denne Affære. Rusland 
søger overalt og i alt at gaa frem med Krigstempo. 
Der »arbejdes« ikke i Ru land, der ,kæmpes•. Fedju
nin havde •kæmpet• som Lokomotivmand i det fjerne 
Sibirien engang, som »Rømningsmancl« blev han an
sat ved den store Moskva-Kasanbane, blev anset 
for et daarligt »Systems« Frembringer af en Kala
strofe og efter primitiv Retssans skudt. 

Der vil nok blive flere saadanne Affærer. Saa 
stærkt er dette med »Systemerne« indgroet, at selve 
Ofrene virkelig el'klærer sig skyldige i hvad som 
helst og tror, de er det. Det var dog ikke Tilfældet 
med Lokomotivmændene. Som man ser, benægtede 
de Beskyldningernes Sandhed. 

MOTORBRAND 

Hvorledes den opstaar, og hvorledes den 
bekæmpes. 

Ildens Opstaaen i Motorkøretøjer kan have flere 
Aal'Sagel' og kan ofte henføres til en ellel' anden Fejl, 
som f. Eks. Kortslutning i den elektriske In talla
tion eller et glødende Udblæsningsrøl', der er anbragt 
for læl til Beklædningen, sum underliden er af Træ
dele eller andet brandbart Materiale; men me l farlig 
og vel nok det, der giver .Anledning Lil de fleste 
Katastrofer, er Karburatorbranden, som hel' maa 
ses nærmere paa. Her skal nævnes nogle af de For
hold, som kan foranledige en Karbu i-atorbrand, saml 
hvorledes den bekæmpes. 

Naat· man starter- en kold Molol' udct1 at trække 
Chokeren til trækkelig ud, eller man har indstillet 
Lil for lidt Benzin, hørel' man del somme Tider knal
de ud gennem Karburalol'en. Knaldet stammer fra 
Forbrændingen inde i Cylinderen, som normall skul
de udlø ·es gennem Uclblæsningsventilen og Lyd.dæm
peren. Naar Motoren el' indstillet til for mager en 
Blanding, olier den er kold (hvilket ogsaa kan gø:re 
Blandingen mager), foregaar :F'orb,·ændingen i Cy
linderen imidlertid meget langsoml, og medens den 
nol'malt skulde være til Ende i Udblæsningsslagel, 
fort. ælter den nu ind i �ndsugningsslaget. Da der 
derved dannes Overtryk i Sledel for Undertryk (Sug
ning), vil del', i samme Øjeblik Indsugningsventilen 
aabnes, blive kastet en Stikflamme ud i Indsugnings
ledningen og Karburatoren, samliclig med at der hø
res et Knald. 
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Andre Aarsager til Karburatorbrnnd. En hæn
goncle eller ikke tætlukkende Ind ugningsventil vil 
ogsaa sende en Stikflamme ud i Karburatoren. Fejl 
Yed Tændingen er ligelede ofte Skyld i Karburator
brand. Kortslutning mellem Tændrørskablerne eller 
deres Kontaktsteder kan lede Tændstrømmen ind i en 
Fejl Takt, saa et af 

1

Tændrnrene tænder i Indsug
ningsslaget, og endelig kan et brndt Tændrørskabe! 
eller for stor Afstand mellem Elektroderne paa 
Tændrnrene ogsaa afstedkomme Fejltænding, og og
saa her faar vi Stikflammen og Knaldet i Karbura
toren. 

Nu er det ikke Meningen med ove11staaende 
Fremstilling at ængstes, hver Gang man hører et 
Smæld i Karburatoren. Man har nemlig ved Kon-
trnklion af Karburatoren taget særligt Hensyn til 

dette Forhold, og de fleste Vogne er forsynet med 
et Støvfilter, der· ofte danner en god Sikkerhed mod, 
at Stikflammen naar ud i Karburatoren. I andre 
Tilfælde har man indbygget et Metalmil, som gør lig
nende Tjene te. 

Sker det nu alligevel, at Stikflammen antænder 
Benzinen, som muligvis stammer fra en læk eller 
overtippet Karburator-, saa gælder det om at handle 
hurtigt og rigtigt. Flammerne vil Lil at begynde med 
slikke ganske rolig op om Karburntor-en, men der
ved vil Temperaturen paa Benzinen i Svømmerhu
set hurtigt stige, . aa den kommer i Kog og sender 
1·11 br-arndeude Dam11 ud ved alle Aabrr i nger. Lige
ledes vil Dampen trykke Benzinen ud af Straalerø
r-ene. Benzinen vil stadig løbe til Svømmerhuset, saa
fremt Vognen er· forsynet med Faldtank, og Baalel 
vil vokse for hvert Sekund. Det allerfør· te Greb maa 
derfor ubetinget være at lukke Benzinhanen, hvor
efter man søger at kvæle Ilderr. Vand er ikke sær
lig egnet til at slukke en Kar-buratorbrand, men kan 
rlog - naar man har det ved Haanden - gøre ud
mærket Tjeneste til at begrænse Ilden Lil selve Kar
buratoren og til at afkøle 11fotaldelene og for-hindre 
deres Smeltning. Er Ilden begrænset til selve Kar
buratoren, og der ikke sker: nogen TiHør-sel af Ben
zin, vil Benzinen i Svømmerhuset snart være op
brugt og Ilden dø bort af :ig selv. - Det skal i 
denne Forbindelse tilraades alle, som ikke allerede 
er orienteret, at undersøge, hvor Benzinhanen er an
bragt, og om den kan lukke · uden Brug af Tang. 
En Del Vogne er udelukkende forsynet med Benzin
pumpe, og i saa Tilfælde er Hanen overflødig, da 
Benzinen kun kan løbe til Kar-buratoren, naar Mo
toren er i Gang. 

Det mest effektive til Beka•mpelsen af Brand i 
Motorvognen er imidlertid Apparater med kemiske 
Vædsker. Disse bestaar som Regel af Tetraklorkul
stof, Kulsyre eller· skumdannende Vædsker. Fælles 
for dem alle ·er, at den fordampende eller kumdan
nende Vædske om Brandstedet frembringer et iso
lerende Lag af en Luftar·t, som ikke nærer Ilden 
og derved fortrænger den atmosfæriske Luft, saa 
Ilden ligefrem kvæles. Har man et saadant Apparat 
ved Haanden, har man en næ ten 100 pCt. Sikkerhed 
for at kunne kvæle en opstaaende Motorbrand. Der 
skal jo handles hurtigt i de første kostbare Sekun-

der, at ikke disse gaar tabt. Hvis man kan indse 
at Faren er for stor, er der jo ikke andet at gør� 
end tilkalde Brandvæsenet, da det jo er Tusinder a[ 
Kroner, der staar paa Spil i saadanne Øjeblikke. 

H. V. Pedersen, Lokomotivfører.

TYSKLANDS FØRSTE DAMPMASKINE 

For 150 Aar tilbage, den 23. August 1785, sattes 
den første Dampmaskine, som var bygget i Tyskland, 
i Gang. Det var paa Foranledning af Kong Frederik 
den Store, og ing-en anede, hvad Dampmaskinen 
kulde komme til at betyde de efterfølgende Aar. 

Ved Bygning af en Dampmaskine traadte paa den 
Tid Manglen paa Værktøjsmaskinet· særligt frem. Del 
var ikke uden Grund, at Datidens Teknikere saa med 
Skepsis pac1- Dampmaskinen. De første Dampcylindre 
af Jern havde Urundheder paa indtil 10 mim, som 
skyldte. Jerne�s daarlige Kvalitet, og at Borestan
gen til Udboring af eD 500 mim Cylinder kun var 
lejret i den ene Ende. Senere konstruerede en Jern
støber Wilkinson en Cylinderudboringsmaskine rne<.1 
en Borestang, som blev baaret af to Lejee, og dPr 
opnaaodes da en Nøjagtighed paa indtil 0,5 mim.

De enkelte Dele til det tyske Maskinanlæg blrY 
bygget i forskellige Egne i Tyskland. DampcyliuderPn 
med en Diameter paa 710 mim blev støbt af Kanon
bronco i Berlin, Stempolsta11gen og andet Smedegods 
kom fra Oberschlu ·ion; Kobber-Dampkedlen blev byg
get. i Mecklenborg og Pumpen i Harzen. Under disse 
Omstændigheder var Bygningen af en Dampmaskine 
en usædvanlig teknisk Ydelse. 

I Begyndelsen af 1785 begyndte Montel'ingen, og 
i August samme Aar sattes Maskinen i Drift. Den 
blev senere bygget om, og med fol'højet Ydeevne 
fungere<.le den i mango Aar i Konig Friederich-

kaklen mellem Halle og Halberstadt. Over 50 Aar 
efter at Maskinen var sat ud af Dr·ift. vidnede hele 
Bjerge af Slaggen· omkring Skakten om det mægtige 
Kulforbrug Maski11i11læget havde. Det krævede ogsaa 
!'i kg Kul for at fremstille rn Kilowattimo - den 
ElukCricitetsm,pngdo cler skal lil for al en 40 Watt 
Glødelampe kan bnerrdo i 25 Timer. 

Fra James Watts første Stempeldarnpmaski110 til 
Nutidens kraftigste Stempeldampmaskine or rier en 
lang Vej. Sidstnævnte er bygget af Borsi17, Berlin, i 
1932. Den er leveret til Ohio i U. S. A. og udvikler 
med 100 Atm. Damptryk 12 000 HK. Dampturbinen 
er naael betydeligt videre i Kraftudfolde! e, bl. a. 
paa det :tore Elektricitetsvan-k Klingenberg i Berlin, 
hvo1·til A. "/<J. G. har leveret et Turbineanlæg paa 
115 000 HK. mrd et Kulfol'hnrg af kun 0.,5 kg pr. 
Kilowattime. 

Mr. Sleam.·. 
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TRAFI�MIDLERNES KOORDINATION 

Udvalg for almindelig Trcifikplan i Tjekkoslovakiet. For 

omtrent et Aars Tid siden har Jernbaneminister Hu<lol[ 

Bechyne b sluttet at foreslaa Hegeringen Nedsættelsen 

ar et blandet Udvalg til Udarbejdelse af 011 alm. Trafik

plan for· TjokkoslovakiPt. Drn 4-. September· ri. A. c•r· det 

paa Grn11d af 11æv11te Forslag nedsalte Udvalg traadt 

sammen til et før·. te Møde. Her har Minister· Bechy11e 

holdt en Aabningsta.le i hvilken han frem.-atte on Sam

rnenfatning ar do Problemer, som Udvalget fremfor· alt 

vil komme til al beskættige sig nrcd. 
Det er· nødvendigt al fastslaa - sagde Ministc•1·<·11 

hvorledes alle vore fo1·skelligc Trafikmidler svarnr· til Tra

fikbehovet af vor: Tid og F1·emtiden og al skaffe sig 

Klarhed over rleres Virksomhed og· Funktion i de enkelt<· 

Slags af Trafikbehov. al forheredl' der·es Samarbejde og

Ai-hPjdsdeling og al udai-lwjrle en Plan for al f11ldku111-

mengø1·c og udvide dem. Mi11isteren er·kla•rrde i Hc"e

ringens Navn. al ha11 opfatter do11ne Plan nd :if et Syns

punkt ar del almi11delig-P Tirhov for al r·egulPrP help R<"

puhlikens Trafiksystem. 

l)pl rnaa fastslaas, hvorvidt tle 11uv,P1·entlP Vejt• . .fe1"11-

l,a11r•r og VanrlvC'je, opfylder Nulide11s Ol-{ den n,:e 1·11w�tP 

l�r-emtids "Krav ved deres Beliggenhed, dorrs lekniskc•
lJdn1stni11g og Trafikorganisationen, og del 01· 11ødvendigl

al sammenligne de økonomisko Grundlag for de enkelte

Trafikmidler med den Værdi, de har for del almene Bed
ste•, og belyse Grundsælningernc ud af et Enhcdsstanrl

p11nkl ved al fastsætte Transporttarifcrnc.

Df'l vil være en vigtig Opgave at fastslaa, for· hvilkl' 

Slags af Trafikkrav cl eller andet T,·afikmirldPI rgnc•r sig 

heclsl teknisk og økonomisk set. 

T'lanen gaa,· ud paa: at. gø,",e Offentlig-hedens Syn paa 

tip enkelte Trafikmidlers Funktion i vor Stal ensartet: 

at gø.l'c cl Arbejclr. for· al fuldkommengøre og udbygge dissP 

Trnfikmidlcr 1·esp. af de nødvendige Investigatione,· rns

artcl i Forhold t.il rlc Grundsætninger, der opstilles til 

:,l gøl'e di. se 'f11afik111icllers 1-'unklion en�a rtct. 

l dvalgels Formand, Professor·, fngeni"r Zahorsky. 

111cntc. at, T'toble111crnc teknisk .-et ikke er· ul"seligP, cla 

Videnskaben. T<•kniken og Er·fa l'ingerne vil komme merl en 

Løsning. 

Koorrl-inal'irmsplrrnrr i Krmada. J(anadas Premiermini

st.er, Mr. H. TI. Bennet, har i sin sidste Radio-Valgtale 
den I/i-. Seplemher lovet en fuldstændig Oversigt ovel' 

Kanadiis Trafikvæsen. Han udtalte, al riet økonomiske 

Haad vilde foretage en Undersø{Telse ikke blot med Hen

syn til Konkurrencen mellem de lo .Jernbaneselskaber· 

Canadian National og Canadian Pacific, men ogsaa med 

Honsyn til den mellem MoloJ"vogne og Flyvemaskiner sted
findende Konkurr-ence. Naar Rapporten vilde anbefale c11 

Sammenslutning a[ Jernbanerne, udtalte han, at man vild,, 
høre f◄'olkets Mening, før man gik ovel' til Handling. 

Regulering af Konlmrrencen mellem Bane og Bil i 

Østrig. Grundlæggelsen af »RONA« (osterr. Rollfuhr, -
Nahverkehrs- und Speditionsgenossenschaft) har medført 
en Regulering af Konkurrencen mellem Jernbane- og Bil

l.ran. porter i Østrig. »RONA« hviler paa et Samarbejde 

mellem Forbundsbanerne, Speditions- og Bilforetagender. 

Den nye Trafikdeling mellem Skinne1· og Veje be. lemmer, 
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at Befordring af Gods over Afstande ind.til 30 km -
ligegyldigt. hos hvem de bliver indleveret - gennemgaa

cnde skal fol'etages med Biler; ro,· Afstande paa mellem 

:-m og fiO k111 vil ,RONA« i hverl rnkclt. Tilfælde under

søge. om Bcfor·dringcn pr. Bil eller Bane er· den mest 

fornrnal. tjenlige: Afstande over fiO k111 falde,· paa .Jern

bancmc. Disse vil samtidigt hlivr specialisPrct pa:i Fjrrn

tr-afiken. 

I. T. 1�.

•LOKOMOTIVFØRERNES SANGFORENING«. 
KØBENHAVN 

Der afholdes indtil vidcJ"e Sangøvel ·o og selskabelig

Aften In-er Lørdag Aften Kl. 20,00 pa11 Ha vesclskahets

vrj 3 for· Sangforenin!-(cn.- Medlemmer. 
AllP bor· deltage. 

Be. lyrr/srn. 

TAK 

Hjcrll'lig Tak for udvist. OJJrnmJ"homhcrl vcrl 111it 

.J ubilætrn1. 
Tønder, i OktohPr· I 93fi. 

A. f-/rm..·en, Lokomotivforer.

Se_jrrirJ Kamp. 
De grnfiske Organisationer i del af del ostrigskc 

Diktatur oprettede »Fagforbund« har: udsendt en fortrolig 

Det·clning, som giver et godt Billede af de øst,·igske Ar

bejderes tapre Kamp mocl de fa.-cistiskc Tvangsorga.ll"isa

lioncr: • .... Desværre gav en stor Del a[ Medlemmerne 
efter· for den illegale Agitalion ar politiske Ud. cndingc. 

og Fordægtige fra den frifagligc Tid. .... Mcdlcmmurne 

var vanskelige 11t faa. fat paa. Den udgivne Pal'Olc ar 

for·hcnværcnrlc frifaglige Funktionærer om ikke at betale 

Kontingenter.· .... , blev kun altfor ofte fulgt nnder

Tryk(?) af de afskedigede(!) f◄'unktionærer i Virbom

hedernc. Trods Indrneldelse,· i den nye Fagforrning hip,· 

Kontingenterne holdt tilbngc, og denne Slags Kamp hier 

Gang paa Gang fornyet ved de mest forskellige Anled

ninger i dC't faglige Liv. Denne l<a.mp blev særligt ført 
mod Fag foren ingen ar dens egne Medlemmer i Wien, og 

heri d !tog tore Virk ·omheder under· Ledel�c ar et l31ad

foretagende for al gennemtvinge at faa den gamle Ledelse 

kaldt tilbage .... Desværre var et frugtbringende Arhejdu 

heller ikke muligt i ·f◄'agforeningens Ledelse selv, da de Hf 

Bogtrykker·fagforeningens tidligere Ledelse udnævnte Funk

tionærer allfor ensidigt betragtede sig selv som Stedfor

trædere tor den gamle J,agforeningsledrlsc og saa at. 
. ige kun var en Slags Udkigsposter. Ved Jndiskrrtioner, 
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som endda Publikationer i den illegale faglige Presse var 
bygget op paa, ved Forhaling af Opgaver, del' skulde 
gennemføres, og endelig ved De.-avouering af Fagforenings
ledelsen paa aabent Møde kom Hensigterne af nogle Be
styrelsesmedlemmer for Dagen« ... . indtil »Sabotørerne« 
blev afsat. Men et nedsat Forslagsudvalg gennemførte 
i et forhalende Tempo Bestyrelsens Supplering. 

Ved Kontingentstrejke skadede man Fagforeningen. 
Jndtægter med Hundredtusinder af Schilling .... (Maa
nedsundcrskucl paa 80 000). En Nedgang i den konta,ite 
Formue ,pa.a 800000 Sch. ved Aarets Slutning bragte den 
fascistiske Ledelse til Fortvivlelse. 

I. 1'. F.

Blodpenge. 
·Levnedsmidlerne til de østrigske l<oncenlralionslejre

og Fængsler leveres af Grosserer-firmaet Gabler. Hr. Gab
ler er Svigerfar til Handels- og Traf.ikrniniste1· Stockinger, 
og Ministeren er inter-e.-seret i delle Firma. Enhver Per
son, der kommer i IcængRel eller- ·l<oncentrationslejt'. fors 

højer Omsætningen for .Firmaet Gabler og Indtægterne 
for Ministeren. 

1. T. F.

Selvmordsepidemi. 
Den kristelige Socialreaktion i Østrig driver stadig 

flere Folk ind . .  i en Situation, i hvilken Selvmord fore
kommer dem som eneste Redning. Det kristelige Dikta lu i
vil ikke ændre sin socialr-eaktionær-e Politik, som har haft 
Sclvmordsepidemiet til Icølge. Men nu har man forbudt 
Bladene at b1·ingc Meclclcleisl'I" 0111 Selvmord 50m Følge 
af Nød. 

Udnævnelsr eftPr Ansøgning ifølg<' 0JJ8/ag: 

fi'rn 1.-12.-35: 

1. '1'. li'.

Lokomotivmeste,· lI A. E. Gusta fsen, Korsør, til Lo
komotivrncste1· T i Korsør· (kgl. Udn.). 

Fra l.-11.-35: 

Lokm11c,tivfyl'11ødcr- A. A. Sørens, 011. Aar·hus. til Loko
niotivfører i Hr-ancle (min. Ucln.). 

Motoi-fører- TL til Motorfør·e,· I (min. Urin.): 
A. Christensen, Aarhus H., i Tøncll'r·.
N. I<. Andersen. Aarhus H .• i Tønder-.
M. C. Peclcr·scn, Stn,er, i Tøncll·r·.

Lokon1otivfyl'11ødcr til Motor-f01·cr U (min. Udn.):
C. H. Brettschneider:, l(hhavns Godshgd .. i Helgoland. 
L. P. Olesen, Helsingør, i Helgoland. 
V. A. H. Loft. Aarhus H., i Anrh11s H.

C. C. Larsen, Nyborg. i Odense.
K. J. Rost, Kbhavns Godsbgd., i Aarhus H. 
S. J. P. Herbst, Struer, i Struer.
A. Pedersen, Aarhu · H., i Aarhus H.
P. C. Christensen, Kalundborg, i Skælskør.
,T. C. Roed, Struer, i Struer.
0. W. Thorngaard, Hobro. i Viborg.
0. L. R. Hollænder, Gedser, i Næstved.
0. K. Djernæs, Randers, i Aarhus H.
J. K. M. Andersen, Slagelse, i Aarhus H.
.E'. J. H. Svendsen, Østerport, i Aarhus H. 
J. Christiansen, Kalundborg, i Næstved.
N. M. Jensen Næstved. i Næstved.

Forflyttelse fra 1.-11.-35: 

Motorfører II C. C. Nielsen, Aarhus H., eft.e,· Ans. 
iflg. Opslag til Helgoland. 

Motorfører II N. P. Christensen, Randers, til Vibor�t-

Overgang til anden Stilling fm 1.-11.-35: 

Lokomotivfyrbøder A. Qvist, Randers, til Haanrlvæl'
ker, Maskindepolet, Aarhus. 

Motorførerkredsen. 

Sjælland-Falster Afd.: J<assercrens Aclrr. se r·cttes til: 
Niels . Juelsvej 3, Næstved. 

Lol.:omotivfyrbøclerkredsen. 

Østerport: Formandens Adresse rettes til : Arkonagarlc 
JO, 2., Kbhv. V. 

Kalundborg Afd.: .Fot·mandens Adresse rettes til: Lun
demarken. 

Skanderborg Afd.: Fonnandens Ari resse rette.- til: 
Korsvej. 

Brande Afd.: Fonnanclen.- Navn og- Adresse ,·elles til: 
A. Nielsen, Linriealle 14-.

STATSBANEPERSON ALETS 

BIBLIOTEKER 

s; -Pal11er JJI.-IJ■ Nye Bøger• 
1753i 1'6630 Korch, J .: Lise fra Skonidergaardcn. 
17538 16611 Meyen, N.: De ukendtes Klub. 
175'39 10012 Kjær, ]{.: Den lille RøvPr. 
1754-0 1664-2 Uystrøm, D.: En lille Eosak. 
175/4-1 16616 Kaa,·sberg, H.: Uganda. 
1.751�2 1003'� Oppenheim, E. Ph.: Fem orn rn Million. 
L751i-3 166'3-1 Baum, V.: Besættelse. 
17544- 13387c Rochc, M. de la: Gamle Dag,• paa .Taina. 

Nærværende Nummer er afleveret paa A'vispostkontoret clen 4. No·veniber 1935. 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarbavende. Reventlowsgade 28, København V. 

Telefon Central 7708. 
lJdgaa,· 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
· Reventlowsgade 28, København V.

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-'•· 
Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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