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UDKIG UNDER KØRSLEN
Generaldirektoratet har udsendt en saa
lydende Meddelelse:
»Paa given Anledning skal man herved
indskærpe, at der af Hensyn til Faren for Paa ·
kørsel af Banetjenestens Personale under dettes
Arbejder paa fr.i Bane bestandig og navnlig
under særlige Forhold, saasom i. usig,tbart
Vejr og ved Kørsel paa Steder med daarlig
Oversigt over Banelinien, bør holdes omhygge
ligt Udkig af Lokomotivper onalet, henholdsvis
Motorførerne og gøees pas-senue Brug af Fløj
ten, jfr. Ordre P 5, Afsnit g. «
Det er en given T-ing, at den forøgede Tog
gang, og den stigende Hastighed hvormed To
gene køres, har vanskeliggjort ArbejdsfOl'hol
dene for det Personale, der er beskroftiget paa
Banelegemet. Som Følge deraf har de paagæl
dende selvfølgelig Krav paa det omhyggeligst
mulige Udkig fra Lokomotivpersonalets Side.
Men det kunde se nd, som om den citerede
Meddelelse indeholdt en ],iJJe Bebrejdelse, og vi
ønsker derfor at bemærke, at lige saa natur
ligt det er, at Lokomotivpersonalet, hvorunder
vi altid medregner Motorførerne,holder det skar
pe ·t mulige Udkig, lige aa nødvendigt. er det, at
Banepersonalet selv udviser Aarvaagenhed og
respekterer de fra Lokomotiverne og Motor
vognene givne »G-iv Agt « -Signaler. Det er ingen
Sjældenhed, at Banepersonalet, baade paa den
fri Bane og paa Stationerne, synes at have
Vanskelighed ved at fjerne sig, naar der fra
Lokomotiverne e1· afgivet Fløjtesignal for at

varsko dem, og det er heller ingen Sjældenhed,
at de kun fjerner sig saa meget fra Sporet, at
de lige akkurat er »·sporfii « , og i saa Hen
seende er Bedømmelsen fra Lokomotivet ikke
l1Plt let.
Det er muligt, at Banepersonalet, naar de1·
fra et kommende rrog afgives Fløjtesignal,
hører dette, bedømmer Afstanden og saa ta
o·er Beslutning om at fortsætte Arbejdet end
nu noglo Sekunder, for i ·idste Øjeblik at
springe til Side; men noget ·saadant er og bli
ver forkasteligt. Lokomotivpersonalet er ikke
i Stand til at kunne se, om deres Fløjtesignaler
er blevet hørt eller ej, og da der jo skal gives
nogen Tid til Standsning, maa det fra vor Side
kræve., at Banepersonalet fjerner sig, naar de
var;;k:os ved Fløjte. ·ignaler. Dette skaber mere
gen. idig Tryghed; Tryghed baade for Bane
per.·onalet selv og for Lokomotivpersonalet.
Naar det bliver en almindelig Regel, at det
her fremsatte Krav efterkommes, vil Lokomo
tivførerne, i de TilfæMe hvor Personalet paa
Banelegemet ikke flytter sig efter et afgivet Sig
na!, kunne fors, taa, at Signalet ikke er hørt.
De kan da bringe dere Tog til Standsning og
behøver ikke at overveje, om det paagældende
Personale muligvis har hørt Signalet og blot
tøver med at gaa til Side.
Lad os altsaa ogsaa faa .fornøden Agtpaa
givenhed og Respekt for »Giv Agt»-Signalerne
fra Banetjenestens Personales Side.
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AFLØNNING AF MOTORPERSONALET
I SVERIGE
Meden · vi. her i Danmark a.llerede i 1928
fik en lønmæssig Ordning for det Per onale,
som betjener Motorvognene og -Lokomotiverne
(hvilken Ordning dog ændredes noget i 1931),
har dette Spørg,smaal Mdtil staaet uafgjort i
Sverige. Men der er nu, ved vor svenske Bro
dei·organisations Medvirken truffet en Ordning
i denne Sag, og vi skal i det følgende redegøre
for det opnaaede Resultat.
Der bli,ver i Sverige Motorbetjeningsperso
nale med Lokomotivførerlønninger, med Loko
motivfyrbøderlønninger og med endnu lavere
Løn, nemlig Personale paa Skinneomnibusset'
og Traktorene. Afgørelsen af, om en Motorvogn
skal betjenes af en Lokomotivfører eller en
Lokomotivfyrbøder, fastsættes ikke som hos os
paa Grundlag af elektrisk eller mekanisk Kraft
overføring, men afgøres ud fra en gruppemæs
sig Inddeling af Motorkøretøjerne, som er ind
delt i ialt 5 Grupper.
Gruppe 1. Motorlokomotiver (med mindst 300 HK.)
2. Motorvogne af 1. Klasse (d. v. s.
»
Vogne, som kan befordre en Tog
vægt - Motorvognens Egenvrogt
medregnet - paa 10 Vg 1.).
3. Motorwogne af 2. Klasse (andrll Motorv.)
»
4. Skinneomnibusser.
»
5. Traktorer.
»
Hvad angaar Rekrutteringen af Betjenings
personalet, skal der til Motorlokomotiver og
Motorvogne hørende til Grupperne 1, 2 eller 3
anvendes Lokomotivpersonale, medens der til
Motorkøretøjer under Gruppe 4 og 5 som Regei
a11vendes Personale af andre Kategorier.
I lønrnæs-sig Henseende henføres det Per
, onale, der betjener Køretøjer ,i Gruppe 1 og
2, til 12. Lønklasse (Lokomotivførere, Bane
mestre I, Stationsfor,standere af 6. Kl. m. v.).
Personalet til Vogne i Gruppe 3 henføres til
8. Lønklasse (Stationsforstandere af 7. Kl.,
Depotformænd Lokomotivfyrbødere paa Slut
løn rn. v.), og endelig henføres det Personale,
6. Lønklasse: 2 676 Kr. stigende
»
2 100 »
»
2 988 »
»
8.
2 340 »
»
»
3 672 »
»
12.
»
2 880 »

som betjener Motorkøretøjer i Grupperne 4 og 5,
til 6. Lønklasse (2. Manden paa elektriske Lo- •
komotiver, Vognopsynsmænd m. v.). Med Hen
syn til Traktorerne er det Hensigten, at der
paa hver Station, som har Traktor, skal være
en Tjenestemand i 6. Lønklasse, som skal have
Ansvaret for Trn ,ktoren og det daglige Tilsyn
med den, og som normalt skal rangere med
den; men dette er ikke til Hinder for, at der
til Betjening af Traktorerne ogsaa anvendes
Personale fra 5. Lønklasse. Endelig bemærkes,
at Statsbanernes Generaldirektorat havde fore
slaaet Personalet til Betjening af Motorvogne
af 2. Klasse (Gruppe 3 ovenfor) placeret i 'i.
Lønningsklasse, men Trafikministeren - tid
ligere Sekretær i Svensk Lokomotivmands For
bund, H. Leo - forandrede Placeringen til 8.
Lønklasse.
Vi anfører nedenfor Lønningerne i de 3 her
omtalte Lønklasser, dog kun for Byer med høje
ste Stedtillægssats og med laveste dito (der er
ialt , Stedtillægsklasser).
Hertil skal lægges et Dyrtidstillæg, der for
Tiden udgør 11 pCt. af de anførte Lønninger.
I Praksis har det v,isit
• sig, at Motorvognene
skal have over 200 H. K. for at komme i Gruppe
2. Dette vil med andre Ord sige, at Betjeningen
af Motorlokomotiver og Motorvogne i Sverige
i Pr-a�sis sku1de forme sig saaledes, at Motor
lokomotiver og Motorvogne med over 200 H. K.
betjenes af Lokomotivførere; Motorvogne med
indtil 200 H. K. af Lokomotivfyrbødere; Skinne
omnibusser og Traktorer af lavere lønnet Per
sonale.
Med Hensyn til Kørepenge bliver det saa
ledes, at Personale, der fremfører Køretøjer i
Gruppe 1 og 2, skal have Kørepenge som Loko
motivførere; de øvrige skal have Kørepenge af
Stø nelse som for Lokomotivfyrbødere. Naar
Motorkøretøjer hørende til Grupperne 1, 2 eller
3 anvendes eenmandsbetjent til Togtjeneste, kan
der efter Generaldirektoratets Afgørelse i hvert
enkelt Tilfælde ydes en Forhøjelse af Køre
pengene.
Vi lykønsker vore svenske Kolleger med
den her omtalte Nyordning.
til 3 300 Kr., højeste Stedtillægssats.
»
» 2 580 » laveste
»
» 3 672 » højeste
» 2 880 » laveste
»
»
» 4 596 » højeste
» 3 660 » laveste
»

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
TJENESTETIDSNÆVN OG HELLIG�
DAGSFRIDAGE

Protokol
(Fortsat fra fol'l'ige Nr.)

• BESTEMMELSER
vedrørende
OpretLeise af et Tjenestetidsnævn og deltes
Virksomhed.
1. Til Behanclling af de under Pkt. 2 nedenfor
nærmere omhandlede Tjenestetidsspørgsmaal ned
sættes der et Tjenestetidsnævn, be ·taaende af en
Formand og 7 Medlemmer, der alle udnævnes af Ge
neraldirektøren for Statsbanerne for 3 Aar ad Gan
gen.
Formanden og 3 Medlemmer udpeges af General
direktøren, medens ,Dansk Jernbaneforbund« ud
peger 2 Medlemmer og »Dan k Lokomolivmands
Forening« og ,Jernbaneforeningen« hver 1 Medlem.
Saavel for Formanden som for hver enkelt Medlem
udpeges der en Suppleant, ogsaa for 3 Aar ad Gan
gen.
Generaldirektøren udpeger endvidere Nævnets
Sekretær.
2. Til Behandling i Nævnet afgiver Generaldi
i-ektoralel alle Spørgsmaal om Tjenesletidsreglernes
Gennemførelse, som· den paagældende Personaleor
ganisation rejser O\'erfor Generaldirektoratet, efler
a.t der ikke mellem Personaleorganisationen (eller
en lokal Afdeling af denne) og den lokale Admi11i
stration har kunnet opnaas Enighed allsaa f. Eks.
Spørgsmaal om 1\ires Henførelse lil N ormerne, om
Tilrettelæggelse af Tjenester eller Fridage, om An
vendelse af UndlagelsesbeslemmelseL" og lignende
Spørgsmaal, der ikke efter de derom gældende Reg
lcL" kan gøres til Gensland for Voldgift.
3. Sager af principiel Kar-akter, af mere almin
delig Art eller af mere vidtL"ækkende Omfang behand
les i det samlede Nævn, der i saa Fald kan neds1:12tle
Udvalg til mere detaillerede Undersøgelser o. lign.
Alle Sager vedrørende Enkelllilfælde, der af For
manden for N ævnet skønnes ikke al have mere vidt
rækkende .Konsekven ·er, behandles derimod først i
cl Underudvalg, bestaaende af Formanden, General
direktoratets Repræsentant for den paagældende Tje
uestegL"en, Organisationsrepræsentanlen for den Per
sonalegrnppe, Sagen vedrører, og et af denne sidste
blandt de andre Organisationers Repræsentanter ud
peget Medlem. Saafremt der i dette Undemdvalg op
naas Enighed, kan Nævnets Udlalel ·e afgives i Over
ensstemme! ·e hermed. Opnaas der ikke Enighed, hen
Yises Sagen til videre Behandling i det samlede ævn.
4. Til Sagernes Behandling i Nævnet - og i
Underudvalg af dette - kan der i det Omfang, For
manden eventuelt 2 Medlemmer af N ævnet skønner
clet nødvendigt eller ønskeligt ved direkte Henvendel
se indkaldes Repræsentanter for den lokale Admi
nisll'ation henholdsvis den eller de lokale Personale
gmpper, Sagen vedrører. Der kan efler Formandens
henholdsvis Nævnets Skøn ske stedlig Undersøgelse
og lokal Forhandling i de Tilfælde, hvor saadanl

...
skønnes hensigtsmæssigt. Møde
i i· Jævnet efter Til
sigelse bet1·agteI:,· 'l. om Tjenes le.
5. I Tilfælde af, al Enighed i Nævnet om delles
Stilling i en Sag ikke kan opnaas, afgives Sagen til
Generaldirekto1·atet med Redegørelse for samtlige de
i Sagen indtagne Standpunkter.
6. Nævnets Udtalelse i en Sag tjener som Vej
ledning for Generaldirektoratet ved Sagens Afgørelse.
En Sags Behandling i Nævnet kan ikke teæde i Ste
det for den Forhandling, som efter Forhandlings
l'eglerne maalle væl'e nødvendig.
7. De i Pkt. 2 nævnte Sager vil ikke af Orga
nisationen kunne kræves forhandlede med General
direktoratet eflet· Forhandlingsreglerne, før Behand
ling i Nævrrnt har fundet Sted. «
Ge11eraldirekløren: Den anden Sag, vi herefter skal
forhandle, er Helligdagsfrielage.
Sagen har tidligere været drøftet under en Fo1·
handling med Dansk Jernbaneforbund. Vi har ladet
udarbejde et Udkas l.
(Udkas let blev fordelt.)
Udkastet er tænkt som el Grundlag for en Fore
spørgsel til Distrikterne om, hvad en Nyordning vil
koste.
Stcitioni;forstancler Høgsgaurcl: Vil henstilJe, vi
faat· Lejlighed lil at se nærmere paa delle Udkast.
I Pkt. 4 er anført, at Søndagsfriheden �kal for
deles ligeligt mellem Goclsek ·peclitionen og Slatio
nen. Dette Forslag volder os sloL"e Vanskeligheder.
Vi val' glade for de Goder, vi nu fik og havde ikke
tænkt os, at man vilde lage de Goder, som f. Eks.
Personalet paa Københavns Godsbanegaard havde,
for at give dem til andre. Vil indrømme, at de, der
er tjenestegørende paa Godsekspeditioner, hidtil. har
haft det godt, hvad Søndagsfriheden angaar, til Gen
gæld har de og'aa maaltet lage de Ubehageligheder,
som følger med ved at gøre Tjeneste paa en Gods
ok pedilio11. F. Ek .. det intensive og ofte kedelige
At·bejde og cle reducerede Avancement ·muligheder.
Københavns Godsbanegaar-d er en selvstændig Sta
tion, og vi finder det rimeligt at undtage denne.
Mange af de Folk, der gør Tjeneste der, har været
der i mange Aar og vil vanskeligt kunne sættes til
Billetsalg og lignendo paa Hoveclbanegaarden.
Vil indtrængendo henstille, at Generaldi rektora
tet betragter Københavns Godshanegaa1·d som en selv
stændig Station, der ikke skal gaa ind i Ordningen
med do andre københavnske Stationer.
Generaldirektøren: Forslaa t· godt, al del kan volde
JcL"nbanefornningen nogen Vanskelighed, men det ka11
ikke være saadan, al der kneves meL"e SøDdagsfri
hed til nogle, men at man moclsi:eller sig en ligelig
Fordeling. Der kan vel komme ·Tilfælde frem, der
gør, at Fordeli Dgen ikke bliver ligelig, f. Eks. kan
der paa Københavns Godsbanegaard være Assislen
Ler-, der ikke kan anvendes andre Steder, men stort
·el maa Fordelingen være ligelig.
,
Forretningsfører Charles
Peter ·en: Forslaget, der
nu forelægges os , er af en anden Beskaffenhed end
sidst, vi drøftede delle Spørgsmaal. Da var det Halv
delen af de 52 Frielage, der skulde falde paa Hel-
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J igda,ge.
u fore.-laas der kuu 18 Søn- eller Hel! ig
dagsfridagc, altsaa kun en Tr-ediedel. Nu skal dci2 manglende Søndagsfridage til for at faa en Or
lovsdag i Erstatning. Da vi sidst drøftede Spørgs
maalet, var del en Erstatningsdag for hver mang
lende dog højst 7. Forslaget af i Dag er meget for
ringet.
Statsbanerne søger paa alle Maader at fremme
nejselysten blandt Publikum, og det er vi alle enige
om er godl, men del gaar ud over Personalet. Tra
fikken paa Søn- og Helligdage bliver stadig .-tørre
og større, følgelig bliver Mulighederne for Fridage
paa disse Dage mindre og mindre. Efter vo1: Forme
ning er det alt for let, Statsbanerne nu søger al
komme om ved det. Hvis vi ikke ka,n opnaa mere,
end her er foreslaael, mener jeg, det er tvivl oml,
om vi skal gaa med. Kravet om en rimelig Tilde
ling af Søn- og Helligdagsfrihed for Jernbaneper
sonalet vinder mere og mere Ret ogsaa ude i Befolk
ningen, saa før eller senere maa Administrationen
gaa med til en Ordning.
Forstaar godt, at Ordningen koster Penge, men
kan alligevel ikke tænke mig, at vi kan tiltræde del
nu stilledo Forslag.
Generaldirektøren: Dette Forslag er ikke noget
Ultimatum, men det, Dansk Jernbaneforbund tidli
gern har stillet, er vel heller ikke noget Ultimatum.
Tallet 18 er valgt, efter hvad man hat· i andre
Lande. Naar jeg mener, der skal 2 manglende Hel
ligdagsfridage for at givo en Orlovsdag, er det fordi
El'slatning med 1 for 1 og Grænsen 7 ikke er saa
retfærdig som at crstatto 2 manglende med 1 Or
lovsdag.
Forslaget er ikke nogol Ultimatum, men e1· ndar1.,ejdet for at faa cl Grundlag lil al foretage Bc1·eg
ningerne efter.
Hvis Ordningen kommer op paa betydelige Sum
mer, kan der blive Tale om at ga,a ind paa den
Odovsorclning, jeg tidligere har fore. laaet.
Forretningsfører Charles Petersen:
Det Forslag,
•
:ieg tidligere har skitseret, var holdt indenfor Rime1 ighedens Grænser for at undgaa for store Udgifter.
Men Forslaget var saadanl, at man kunde sige til
Per.-onalet, I faar dog nogeu En;tatning.
Vil foreslaa, at 18 Dage rettes til 24 Dage.
Generaldirektøren: Det, at 2 manglende Helligdage
giv<'t' til Erslalning 2 Orlovsdage, dog højst 7, er en
uheldig Ordning, fordi den hurtig vil rejse nye Krav.
Vil hellero have, at der for hver paabegyndt Grup110 paa 2 Dage give. en Erstatningsdag.
Forretuinysf"ører Chnrles Petersen: Vi stiller os
fut·staacnde overfor Gt>11eralrl.irektoratet og foreslaar,
a.l 'l'a,Hel 18 rettes til 26, at der for de første 6 mang
lende pr. paabegyndt 2 gives 1 Orlovsdag, og at R€
slon erstattes fuldt ud. Vil meget indtrængende hen
stille, al man ikke rører Yed vor Orlovsordning.
Lolconiotivfører Sophus Jensen: Skal El'Statningen
for manglende Søn- og Helligdagsfrihed kæde· sam
men med en Ændring af vor Fee.ieordning, har For
slaget ingen Interesse for os. Vil finde det rimeligt,
at vi forsøger at finde en fornuftig Ordning, men
Sagen maa holdes fri for Indblanding af den al-
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mindelige Orlovsorduing. Nogel saadanl vil kun ska
bo forøget Ut.ilfredshed, og den et· der nok af.
Stationsforstander Høyli/JWll"cl: Vi maa ugsaa k rn·
vc, al Spørgsma.alet ikke bude,; sammen med vor
Orlovsordning. Om Dagenes Antal og El'stalniogcn
maa vi nok kunne tale os til rette. .Men Afløsningen
fra Godsekspeditionerne kan vi ikke gaa med li!. De11
Afløsning, der nu sendes ud fra Goclsbancga,a.rrlN1,
e1· ikko for al give Fridage, men for at spare den
dyre Søuda.gsbetaling til Ekstrafolk. N n at 1><'mle
Godsbanegaardens Assistcn!ce ud at afløsø paa, clc
københavnske Stationer foe at skaffe Søndagsfrirlagt',
det er en Udvidel.-e fra det, der nu sker, og vil
virke meget uheldigt.
Geueraldirelctøre·n: Kan clcsvær-re ikke Jol'lsælh'
Forhandlingerne videre idag, men vil foroslaa, ni
Organisationerne lænker over følgenclo Forslag: Den
nuværende Orlovsordning bevares. Tallet 18 ret.tes li I
22, de første 8 manglende Helligdagsfrielage godt.
gøres med ½ Orlovsdag afrundet opad til lwlc Da
ge, og Resten af de 22 Da.go erstattes med 1 Or
lovsdag for hver manglende Søn- og Helligdag.
Forhandlingen afbrudt
Forhandlingen genoptaget den 8. November Hl;;Jfi.
Forretningsføre,· Clwrle · Petersen: Vi har rlrøflet
Forslaget og tiltræder de af Generaldirektøren fore
sla.aede Tal.
Ønsker dog gerne St.k. 2 modret ved en Tilføjelse,
saa det fremgaar, al der regnes med at falde 2 Dage
for hver Maancd.
Stk. 5 omfatter Søn- og Helligdage, der falder i
Feriel.' og nncler Sygdom. Dette Stykke vil vi gerne
have gaar nd. Vi kan ikke orkende, al alle Søndage,
rier falder i en Sygeperiode, betragtes som Søn- eller
Fielligdagsfridage. Virkelige Søndagsfridage skal selv
følgelig bet.ragtes som givet lige!<aavel som Hverdagi-
fridage.
Kunde lænke o:::, at under Ferie betragtes Søn
flagsfridage, der falder efter Turlister o. lign. sorn
givet, og at. der for Sygeperioders VcdkommendP
lræffes den Regel, al for hver fulde 30 Sygedage
nedsættes Tallet 22 med 2.
Generaldirektoren: Kan gaa med til, at den fore1da,aecle Regel gælder overfor Sygdom, men ikke over
for Ferier.
Forretningsfører Charles Petersen: I et Aa1: et·
der flere Søn- og Helligdage end 52, dis ·e oversky
dende Dage har vi ikke taget med i vor Betragt
ning, og naae vi saa yderligere har nedsat Tallel lil
22, synes vi ikke, de faa Dage, der falder under
Orlov, kan betyde ret meget for Statsbanerne.
Personalechefen: Det vi I sikkeet virke uheldigt,
ogsaa for Personalet, idet mange tager Orlov paa
enkelte Søndage. Hvi. vi ikke maa, reg11e med di. se
�nkeltc Orlovsdage som Frisøndage, ka11 vi næppe
give Søn- og Helligdagsorlov fol'lld for Fridage. Det
s kulde nødigt blive vanskeligere for Personalet al faa
enkelte Dages Orlov.
Forretningsfører Charles Petersen: Vi har ikke
lænkt os at gøro det sværere at administrere Fm·
slaget eud nødvendigt. Hvis Fon;laget kan medføre,
at man maa nægte de enkelte Orlovsdage paa Søn-
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dage, kan vi se paa det igen. Men under Sygdom
maa det ikke v1:ere saadan, at on Mand, der ikke
paa Fridagslisten vat· opføl'l til Søndagsfridage, nu
opføres li I Søndagsfridage. Der maa være Ret og
Rimelighed til begge Sider.
Personalechefen: Fridage, der gives efter Fri
dag.·lister, 'l'urlister o. lign., kan man føre Regn
skab med, men det giver Ulighed inden for Per
·onalot. F. Eks. bliver· Stations- og Togpersonalet
stillel for ·kelligt.
Lokomotivfører Sophus Jensen: Vort Reserveper
sonale har hverken Fridagslister eller andet at gaa
ofler, der vil man i en Sygeperiode kunne sige,
i\fanden har haft Fridag liver Søndag.
Vi mener, at hele Personalet bøl' være ons stil
lol; naar der kan udfærdiges Fridagslister for del
nvrigø Personale, maa del ogsaa kunne gøres for
\'Orl Roservepersonale.
Vil gome have Generaldireklomlels Lufte herom.
Som Forholdene er, er de urimelige.
Penwn.alechefen: Det er et vanskeligt Problem al
kaste ind i Diskussionen nu. Vil ikke gerne udtale
mig, før jeg har talt mod Distrikterne.
Generaldirektøren: Har ikke noget imod, at Per
sonalechefen taler mod Distrikterne, og al vi saa
senere . er· paa det.
Vil henstille, at vi ene:,; om, al Søndage under
Odov betragtes som Søndagsfrihed, og at vi ser bort
fra Søndagsfridage, der falder under Sygdom, meu
i Stedet for siger, al der for hver fulde f4 Syge
dage fradrages 1 Dag i de 22.
Dette blev tiltraadt.
(Slutte�

volder, som f. Eks. hans Kone, ban· Bøm, hans Ty
ende. Derfor skal den Forsikring, ban tegner, være
en Familieansvarsforsilcring. En Familieansvarsfot·
sikring er en Forsikring, der dækker mod Erstat
ningskrav for skadevoldende Handlinger overfor
Trediemand rettede mod en af de af Forsikringen
omfattede Personer, d. v. s. mod Forsikeingstageren
med hans faste Husstand.
Bortset fra nogle naturlige Undtagelser, f. Eks.
naar Skaden er voldt med Forsæt, -dækker Ansvars
forsikringen alle de Erstatningskrav, der kan rettes
mod en. Og dertil kommer, at Forsikringen ogsaa fri
t.ager en for de Ubehageligheder og Besværligheder,
der kan opstaa af, at der rettes uberettigede Krav
mod en. Hvis nogen mener at have et Erstatnings
krav, som man ikke kan anerkende, og som saa
maaske mod.fører el Sagsanlæg, paatager Forsik
ringsf. ·ig at føre en saadan Retssag uden Udgifter
for den forsikrede.
Og - hvad kos/er saa en Familieansvarsfor
sikring?
I Forsikringsforeningen for Tjenestemænd ved
Statsbanerne koster den 6 Kr. om Aaret, naar deil'
tegnes kombineret med Brand- og Tyveriforsikring,
i modsat Fald koster den 7 Kr. i aarlig Præmie.
For dette aarlige Beløb er man dækket for Erstat
ningskrav for indtil 10 000 Kr. for Tingskade, 30 000
Kr. for Personskade og ved Katastrofe, hvor flere
Personer kommer til Skade, indtil 100 000 Kr.

... og nødvendig.
Familieansvarsfors'ikringen e1· billig

FRA MEDLEMSKREDSEN

næste N r ).

ANSVARSFORSIKRING
En Forsikring, som ikke bør glemmes.
Enhver fornuftig Mand føler det som :,;in Pligt
at betrygge Tilværelsen for sig og sin l<'amilio paa
alle de Omraader, bvor hau paa en eller anden Maa
do kan komme ud foe Uheld eller Modgang, som han
ikke er Herre over. Ingen vil tænke paa at stelle Bo
ndon al sikre sine Ejendele mod Iltlsvaade ved at
tegne Brandforsikring. Som en Selvfølge opfylder
han sin Pligt Lil at være Medlem af en Sygekas),.·o.
Har han ikke paa anden Maade sikret :,;ino Efter
ladte, hvis lian skulde gaa bort, eller sin egen rilder
dom, tegner han en Liv::;forsikring o. "'· v. I rlet bele
lagel er Forsikring af sig selv og sine Ejendele 011
Nødvendighed, som alle erkender.
Men der kan ogsaa indtræde Omstændigheder,
livor man ka n faa Ansvaret for andres Ejendele eller
Liv og Førlighed. Selv den forsigtigste kan komme
ud for ved Uagtsomhed at volde andre Skade, som
han maa erstatte. Det kan være Smaating, som han
let klarer, men det kan ogsaa dreje sig om store
Erstatninger, hvis Udredning vilde ødelægge hans
Økonomi fuldstændig. Ogsaa herimod kan han tegue
Forsikring - en Ansvarsforsikring. Der kan ogsaa
paalægges en Mand Ansvar for, hvad Fortræd andre

Vore Tjenestetidsforhold.
Redaktionen omtaler i sit Svar (Side 89) min
ludsenderartikel (Side 92), som om der intet Nyt
(andtes deri; ja, i Realiteten er der intet deri, som
Redaktionen ikke tidligere har skrevet!
Uden Næsvished mod Redaktionen vil jeg blot
bemærke, al Redaktionens Svar nærmest har Ka
rakter af en Jubilæumstalo eller en Ligprædiken,
hvor del fortjenstfulde or fremhævet og pinlig Tavs
hed om Resten.
Den Utilfredshed med Kommissionens Betænk
ning, som gennemsyrede min Artikel, og som kon
kluderede i, at Forslagenes Vedtagelse var en Haan
mod »Dansk Lokomotivmands Forening«s Medlem
mer, har Bladet i hvert Fald forstaaet at gaa uden
om, ud over delte lille Gisp, at man var utilfreds.
Derimod har Redaktionen i Bladet for den 20.
Marts 1934 skrevet: »Den Kritik, der holder sig til
sin virkelige Opgave, er gavnlig og nødvendig, og
der ei· ingen Mening i at tage Anstød af den - tvært
imod!«
Ja, saaledes lød det i Bladet den nævnte Dato,
og da jeg gaar ud fra, i hvert Fald efter Svaret at
dømme, at min lille Artikel er opfattet som Kritik,
vil jeg derfor gerne minde den ærede Redaktion
om disse faa og sande Ord.
Et gammelt Ord siger, at den, som vil hænge en
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Mand, nok skal finde el Reb at hænge ham op med.
Og da Redaktionen har taget en udfordrende Hold
ning, tillades det mig nok at fremkomme med nogle
Realiteter, som Redaktionen synes at savne.
I den 35 Min. lange Forhandling, som blev holdt
mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne
den 16. November 1935 angaaende Arbejdstidskom
missionens Indstilling, udlalle Hr. Forretningsfører,
Landstingsmand Ch. Petersen bl. a. følgende: »Selv
om man havde maattet vise Resignation, kunde man
modtage det foreligge11de Forslag med Tilfredshed•.
Umiddelbart derefter havde vor Organisation.
Formand, Hr. Soph. Jensen, Ordet og udtalte:
»at han kunde slutte sig til Hr. Ch. Petersens Ud
tale! er•, og tilføjede endvidere: »al han var incl
forstaaet med, at man ikke straks herefter kunde
rejse nye Krav«.
Desværre maa jeg kondolere Hr. Soph. Jensc11.
Vedtagelsen af Kommissionens Forslag er en Haan
mod danske Lokomotivmænd. Delte er en Realitet.
At Hovedbe tyl'elscn paa et Møde den 26. og 27.
Novembel' 1935 med Formanden i Spidsen hal' god
kendt og velsignet Forslaget, er ogsaa en Realitet.
Overfor delle sølle Forlig skal jeg ikke bruge
stærke Ord. Dommen herfor maa afsige af Med
lemmerne.
Al Organisationens Formand i den Grad har !adel
sig handicappe, og den øvrige Hovedbestyrelse ha I'
ya•L"et med til at vedtage et saadant Forslag, hvor de
og alle Medlemmer
af D. L. F. for en uoverskuelig
•
Fremtid er udelukket for selv den mindste Forbed
ring i vore Tjenestetidsforhold, er en megel sørgelig
Kendsgerning og en uomstødelig Realitet. Den videre
Udvikling indenfor vor Forening er der sat en f01·
svarlig Hængelaas for, og desværre hat· Organisa
tionsledcrne selv drejet Nøglen om to Gange, da del
jo et· ganske givet, at Administrationen nok sket I
dække sig bag det skudsikre Panser, der hedder »Ar
bejdsti-clskommissio11 «.
Do danske Lokomotivmænd er herved ba.·tet og
bundet og maa lrælle videre under de elendige Tje
nestetidsforhold i en uovel'skuelig Fremtid.
Herfra er dog undtaget de Lokomolivma:•nd, som
tilbringer deres Tjenestetid i Revenllowsgado 28.
FL"ederikshavn, den 3. Maj 1936.

Hensyn til Forpligtelse li! at overholde el tegnet
Abonnement.
Da alle Kategorier er interesseret i denne Sag,
har Dansk Je.rnbaneforbuud, Jernbaneforeningen og
vor O l'ga ni. ation i Fællesskab afæsket den Sagfører,
de,· førte de foran omtalte Haandværkeres Sag Yed
Østre Landsret, Land. retssagfører 0. Kønigsfeldt, el
Responsum.
Vi aftrykker saavel Forespørgslen Lil Landsrcls
sagfø1·cren som dennes Svar.
Spøl'g ,..·maalet lød saaledes:
Hr. Landsrels;;agførcr Kønig ·[eldl!
Ved nærvmrende skal vi tillade os at bede Dem
give os et Responsum vedrørende det juridiske Krav
Kappe!.· Forlag hor i København maa antages at have
overfor de Jernbanemæncl, der hal' tegnet Subskrip
tion paa Vrrrket »Danmarks Jernbaner«.
Vi el' vidende om, at Forlagets Krav overfor en
ved Slat ·banerne ansat Væl'kstedsal'bejder er blevet
afvist ved Østre Land 1·ct, hvortil den var appelleret
under Hensyn Lil, at den paagældende kunde paa
vise, at Forlaget, til Troels for det i Prospektet givne
Løfte om at :-:amlligo ved St,1Lsbanerne ansatte vilde
blive oplaget i Vrerket, kun lrnvde oplaget ca. 5 pCt.
af do ansatte Værksledsa1·bejclere.
net, der for os herefter vil være af Belydniug
al faa Deres Udlalclse om, Cl'

Cort T'efer8en.

Efler den Tone vol' gamle Ven Carl Petersen her
aoslaal', afholder vi os fra yderligere D.iskussion og
overlade roligt Bedømmelsen til Medlemmerne.
•
Realiteterne skal Hovedbestyrelsen nok komme
tilbage til paa Kongressen; thi de ser nu alligevel
Red.
lidt anderlec;les ud.

DET BILLEDBIOGRAFISKE VÆRK:
DANMARKS JERNBANER
Som bekendt har der været adskillig Utilfredshed
med delle Værk, og efter at nogle Haandværkere ved
Østre Landsret har faaet en Afgøreles, som gaar For
laget imod, rejser der sig uvilkaarlig det Spørgs
maal, hvorledes andre Subskribenter er stillet med
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1) Kau det a11tages, al cle Tjenestemænd, der hal'
n1:egtcl al fo1·t ·ætle Sub.·kriptiooen under Hen
visning til, at Værket var ulilfreds.·tillende, men
som til Trods for deres Indsigelser gennem en
Unden·etskendelse eller Forlig el' tilpligtet al
betale, efler den faldne Afgørelse ved Østre
Landsret kan faa Tilladelse til Appel, selv om
FL"isten er ovcrsk rndet, og anser De, at der vilde
ncrc Mulighed for, at Landsretten vildo komme
Lil ei1 · lignende Afgørelse, Ilom i Sagen med
'Værkstedsarbejderen, naar de paagælclende fol'
uden deres øvrige J\ nker, som allerede er frem
sat ved Byretten, gaaende ud paa, at Billederne
var for faa, for utydelige, Oplysningerne uens
al'tede o. s. v., tillige paaberaabte ig, at der,
trods Løftet i Prospektet, manglede ca. 90-95
pCt. af Væl'k ·tcclsarbejderne, og at Va,rket der
for ingen Værdi havde for dem. Vi fornclsætler,
at denne Gl'Uppc har nægtet Modtageisen af
Værket paa et eller andet Tid. punkt, og er parat
til at tilbagelevel'o de Hæfter, de er kommet i
Besidde! se af.
2) Vil de Sub.'I kl'ibenler, der har betalt en Del af
Værket uden at Tia.ve gjort lnclsigelse, kunde næg
lo at betale den endnu ikke betalte Del, henholds
vis forlange allerede betalte Penge tilbage under
samme Paaberaabel. e som foran anført.
Og er der nogen Sandsynlighed for, at de kan
faa Medhold ved en Underret, saafremt For
laget sagsøger dem for den ikke betalte Del under Henvisning lil den nævnte Landsretsdorn.
Vi imødeser Hr. Landsretssagførerens Svar
snarest belejligt.

.
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Land,-rel:;s agførerens Sva1.· er saalydende:
Som Svar paa Skrivelse af 2. ds. tillader jeg mig
al meddele følgende:
Østre Landsrets Dom af 7 ..\la1·t cl. \. i den Sag,
Vegne har
som jeg paa Haandværke1: Malhiesens
••
føl'L mod Alex Kappe!. Forlag, er nu af Forlaget
med Juslitsministel'iels Tilladelso indanket for Høje
:;leret.
Selv om Høje.-leret ·tadfæster Østre Landsrets
Dom, der pure frifandt Haandværker Malhiesen for
al betale Værket »Danmark:; Jernbaner•, maa jeg
dog besvaro do lo i Skrivelsen s tillede Spørgsmaal
benægtende.
Afgørelsen i Haandv;;r-l'kel' A'Iathies ens Sag kan
kun tjene som et afgørentlo Præjudikat i sager
mellem Statsbanernes timelonnede Tjenestemfl'nd
(Haandværkere og Arbejdsmænd) i Værksteder og
Remiser og Kappels Fodag, ikke for Sager mellem
Statsbanerne,:; øvrige Tjenestemænd og Forlaget.
Til nærmere Forklaring af denne min Opfatte!l,·e
anføres følgende:
Haandværker Uathie.-eus Sag blev i sin Tid over
givet mig s ammen med en J)el Sager fra andre
Haa ndva:'rkere og Arbejdsmænd, der af Kappe Is
Forlag rnr indslcevnet lil at betale de udkomne Hæf
ter af Vrerkct »Danmarks Jernbaner«. Den Gruppe,
del' henvendte sig til. mig, var repræsenteret al' en
Haandværker ved Statsbanerne Hr. E. J. Danielsen.
Da jeg fik at vide, at Land retssagforer Mygind
i Roskilde l'epn�senterede et sloet Antal af andre ulil
fl'edso Subskl'ibenter, va's enllig t blandt de maa11eds
lunnede Tjene lemænd, indledede jeg el Yist Samar
bejde med ham.
...
Lanclsrelssagføi-e1· Mygind
engagerede en ved
Stal ·banerne ansat Mand, der var særlig fortrolig
med Personalefol'hold, til at gennemgaa Værket og
paavi,..·o Mangler ved Værket, for saa vidt angik det
maanedslønnede Personale; medens jeg anmodede
Trafikassistent ved D. S. B. Hr. Parby, der har ud
givoL en Personalefortegnelse i Foraaret 1935 over.
de timelønnede Tjene.-lemænd, om at uda 1·bejde en
Forlegne! ·e over de Fejl i Værket, for saa vidt an
gik de timelønnede.
Paa clet Tidspunkt, da jeg gik i Gang med Sa
gP11, forelaa der en Ra•kke ikko viclerP opmuut1·011dc
Retsafgørelser vedrørende tilsval'ende Sager, hvor
Subskribenter havde fremsat Indvendingel' af liguen
do Art mod lignende Værker; jeg kan til Eksempel
na•vno Østre Land. ret:;dommen af 21. Januar 1935
vedrørende Værket »Dansk Bryggerslat«, hvor det
var statueret, al den utilfrecbe Subs kribent ,.,·kulde
betalo Va•rket fuldt ud, da der ikke val' konstateret
ncsenllig Uovcrenstsemmelse mellem det leverede
Prøvebind og Værket, og da der ej heller fandle:;
flere l"ejl og Mangler ved Værkets Indhold (Biogra
fier, Fotografier m. v.) end i samme Værker af
samme Karakter. Sulrkribenteme appellerede ikke
Sagen til Højestoret.
Derimod gik Østre Landsrets Dom af 7. April 1934
vedrøl'ende »Dansk Pos l- og Telegraf'tat« fors aaviclt
Forlaget imod, som Subskl'ibenten fik et Afslag paa
'/" af Prisen, denne sidste Sag blev indbragt til
Prøvelse fur Højeste1·el, 111011 Højeslerels J\fgørell:,·e

.

-

den 3. Oktober 1935 kuldkastede Land,..·relsdommen
og clømlo Subshibenlen Lil al IPlale fulcll ud.
Højesteret ,;. luttede s ig til do i de fornn nævnte
Landsrelsdomme udtalte Synspunkter, idet del an
førtes af Højestoret lil Begrundelse, at L
·Iensarlelhc
derno i Biografieruo og Manglerne af. cl bclycleligl
Antal Fotografie1·, er Mangler, som man artid skal
i nogen Grad regne med, naar Biografierne i det
væsentlige skal bygge paa de biograferedes egne Op
lys ninger, og do paaklagede Mangler skønnedes ikke
i Omfang at ovcrgaa, hvad de1: maalte regnes med.
Landsretssagfører Mygind fik nu Ekstrakten ud
laant i denne Højesterotssag og fik derigennem Lej
lighed til at sammenligne Fejlprocenterne i »Post
stalen« med den af hans Tillidsmand udarbejdede
Fortegnelse over Fejl i Værket »Danmarks Jern
baner• og kom herefter til del Resultat, at Fejl
procenten var mindro i Jornbaneværkot end i »Post
st.aten«, og mcddcllo mig i en Skrivelse af 7. No
vember 1935, at han herefter ikke mente al kunne
fortsætte Sagen, da dot var hans absolule M:euing,
at den var uigennemførlig, og han endte derfor
l
l\foddelelse
lil ine KliPnler om, at han ikke kuncll'
paatagc .-ig at føre agcn for dem.
Samtidig beslnllcde LandsrPtssagfører RambusC'h
i Esbjerg, der ogsaa repræsenlerode en slor Gruppe
util.fred ·e Abonnenter, ·ig lil al opgire sagen, hvil
ket Fm-laget meddelte mig.
Del er min pe1·sonlige Opfallel:;o, at Kappels For
lag ikke - heller ikke forsaaviclt angaar det maa
nedslønnede Personale - har vist den samme Ener
gi med Hen,, yn Lil Indhentelse ar B.iografier og Foto
grafier, som har været udvist af det Forlag, der ud
gav »Poststalen«. Eksempelvis kan jeg anføre - fra
min Gennemlæsning al' Ek'lraklen i Højeslerets
sagen vedrørende »Poslslaten« -, at Forlaget har
til Folk, der vægrede sig ved at give Oplysninger
eller Fotografier, ved •Post talen«s Udarbejdelse med
slot' FI id udsendt
Rykkerbeskrivelser, I igesom For
•
laget her udsendte Koreekttu·er; medens Kappe!·
Forlag ved Udgivelsen af Værket »Danmarks Jern
baner« ikke eller ikke i na'r samme Omfa11g har
trnffeL den Slags Foranstaltninger.
Det er ligelede:; utvivlsomt, al i hvel'l Fald paa
cet Punkt e1· Fejlene større i »Jernbanestalen« e11d
i •Poslslalen«, idet der i •Po ·l.;taten« ikko var Per
sonaler, der helt var udeladt i Van·ket.
:
Troets delle er del dog min Op[attelse, at en Sag,
anlagt af rnaanedslønnede Tjenestemænd indenfor
Statsbanerne og ba ercl paa de almindelige Mang
ler, der findes i Værket (med Hon yn til de maaned lønnede), ikko vilde blive vundet, (bortset selvfølge
lig fra Tilfælde, hvol' den enkelte Subskribent har
nogle for hans Tilfcelde gældende vægtige Særind
sigelser), trods de mange og tvungne Indvendinger,
der er anført mod Værket.
Retternes Synspunkl er øjensynligt det, at den,
det· bestiller en »Slat« olier et lignende Vcerk, om
fattende en saa tor Gruppe Personer, som her er
Tale om, ikke kan vente sig noget alt for straalendc
Resultat, og derfor selv maa brere Skuffelsen og
Ærgrelsen, hvis han har væeel saa letsindig al vente
sig for meget. Jeg vil gerne i denne Forbindelse
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anføre, at Kappels Forlag har været overordenllig
forsigtig med Udtrykkene i den Brochure, det i sin
Tid udsendto til Statsbanernes Tjenestemænd om
Værket. Et Eksemplar af denne Brochure Yedlægges.
Selvfølgelig anbefales Værket varmt i Brochuren, og
tlel fromhæves, at Væl'ket tilsigter at være til Gavn
og Glæde - ikke blot for Forlaget selv, men ogsaa
fot· Etaten; men Løfteme bliver holdt i ubestemte
Vendinger. Vendinget·, som Forlaget senere kan
bruge som Panser mod de utilfredses Indvendinger;
der staar f. Eks.: en biografisk Del, indeholdende
Portrætter og Biografier af nulevende Kvinder og
Mænd, der et· eller har været fast ansatte, men der
loves alt ·aa ikke i Brochurerne Portrætter og Foto
grnfier af alle. Ligeledes staar »Billeder af saa godt
som alle danske Jernbanestationer«, man vil altsaa
ikko kunne drage Forlaget til Ansvar, fordi det ude
lader eller glemmer en enkelt, som f. Eks. Humle
bæk Station. Man har endvidere med Flid undgaael
Betegnelsen »en Slat• o. s. v.
Det var derfor ikke paa Grundlag af de Mang
ler, der var konstateret med Hensyn til Værket i
Almindelighed, at jeg besluttede mig til at føre Sa
gerne igennem for de timelønnede Tjenestemænd.
Vedkommende, og senere at føre Sagen vide1·e til
Landsretten efter at Byretsdommeren - mider Hen
visning til Højesteretsdommen i Postslat-Sagen havde
dømt Haandværker Mathiesen til at betale fuldt ud
(Byretsdommen vedlægges i Afskrift). Nej, Sagen
blev næsten udelukkende baseret paa, at Forlaget
med Hensyn til Optagelsen af denne Gruppe (de
timelønnede) havde udvist en Skødesløshed og en
Ligegyldighed, der laa langt ud over, hvad man med
Rimelighed kunde forlange, at denne Gruppe skal
finde sig i.
Jeg paaviste først under Sagen, at Forlaget lrods de uklare Udll'yk i Brochuren - virkelig hav
do lovet, at alle vilde komme med i Værket -- og
;:aa alle do timelønnede.
Dette Bevis førtes ved, at jeg fremlagde en Række
Annoncer, hvor der udtrykkelig stod med rene Ord:
»Alle
• de ved D. S. B. ansatte og saa vidt muligt alle
do pensionerede« vil komme med i Værket. En saa
dan Annonce var nemlig ogsaa i November 1933 ind
t·ykket i • Værkstedstidende«, altsaa som et Løfte og
saa til dette Blads Læsere; Haandværkerne og Ar
bojdsmændeno i Værksteder og Remiser.
Endvidere maatte Agenterne, som jeg forlangte
fo,·t som Vidner, indrømme, at Haandværkerne og
Arbejdsmændene, inden de tegnede sig, udtrykkeligt
havde spurgt om, hvorvidt deres Gruppe ogsaa kom
med, hvortil Agenterne efter fostruktion fra Forlaget
svarede, at de kom med allesammen.
Dernæst paaviste jeg, at da Haandværkerne i sin
Tid efter at have modtaget de første 3 Hæfter eller
nogle flere sendte det hele retur til Forlaget, var der
i Værket under Bogstav A kun optaget 9 Haand
værkere og Arbejdsmænd, medens der skulde have
været 161, og jeg paaviste, at fra Bogstav A til R
taget samlet, var der kun optaget 22 pCt. og kun op
laget ca. 4 pCt. helt rigtigt. Grunden til, at For
laget har faaet de fleste af det øvrige Personale med,

men ikke Haa11chærker11e, OL', al Forlaget som Basis
for sit V1:('rk bar benyttet den officiollo udgivne Per
·011aleforlegnelse, .·om ikko omfalt.or de timelønnede.
Endvidern paavisto jeg, at dette miserable He:;ul
tat skyldtes Forlagets gl'ove Forsømmelse. Forlaget
hawdede til al begynde med i Byretten, at det i J\11gust og September 1933 med Posten havde udse11dl
Spørgeskemaer· til allo D. S. B.s Tjene ·te1m1.•ud, og
saa til de timelønnede, men da jeg bestred delle og
forlangte Personalet paa Forlaget ført som Vidner
angaaende detto Spørgsmaal, erkendte Forlagets He
prrl'sentant i et senere Rets møde, at han havde
t
husket forkert, det· var overhovedet ikke
blevet ·emJ ,/
Spørgeskemaer til do limelonnedo med Posten. Dem
havde man nøjedes med at lade besøge af Agenter,
og det blev derefter dokumenteret, at disso Agenter
havdo Forlaget først begyndt at sende ud til Haand
værkerno og Arbejdsmændene i Slutningen af No
vember 1933. Altsaa efter al Redaktionen af Værlcel8
Hæfte I var afsluttet. Jeg paaviste en Række lignende
graverende Omstændigheder. Det vil af disse Op
lysninger ses, at Haandværker Mathiesens Sag helt
igennem var baseret paa Indvendinger, der var sær
lige for de timelønnede, eller i hvert Fald for Haand
værkernes Vedkommende foreligger i en betydelig
grellere Skikkelse end for de øvrige i Værket optagne
Grupper, og jeg tror derfor ikke, at det kan nytte
for de maanedslønnede at forsøge at blive frifundet
for at betale Værket ved at henvise til Dommen i
Haandværker Math.iesens Sag ,og det der fremdragne
Materiale. Retten vil næpp
· e finde, at del ogsaa for
Statsbanernes øvrige Tjenestemænds Vedkommende
ved deres Bestilling af Værket har været en afgørende
Forudsætning, at ogsaa de timelønnede Haandvær
kere og Arbejdsmænd i Remiserne og Værksteder
kom med i Værket paa lige Fod med de andre, og
Retten vil derfor næppe finde, at Værket af lien
Grund er uden Værdi for de maanedslønnede.
Jeg maa her indskyde, at Forlaget, da jeg i
Byretten fremlagde den af Trafikassistent Parhy i
Foraaret 1935 udarbejdede Personalefortegnelse ovel'
de .t.imelønnede for derigennem at dokumentere,
hvem af disse, der manglede i Værket, har gjort
et fortvivlet Forsøg paa at redde Situationen ved i
Byretten at proklamere, at det nu paa Grundlag af
Parbys Fortegnelse, som Forlaget for første Gang
saa, da jeg fremlagde den i Byretten, vil optage samt
lige Arbejdsmænd og Haandvrorkere i et Supplement
lil Værket.
Denne Trafik fik Forlaget dog ingen Glæde af i
Landsretten, idet Landsretten ikke fandt, al Forlaget
herigennem havde opfyldt sine Løfter til Haand
værkerne paa tilbørlig Maade.
Til sidst vil jeg bemærke, at i Sager, hvor der er
sluttet Forlig i Retten (eller uden for Retten), vil
dette Forlig ikke kunde omstødes (formentlig end
ikke, hvis det er sluttet i en »Haandværkersag«),
og at i Sager, hvor Subskribenten er blevet dømt mod
Protest fra hans Side, og hvor han derefter har over
siddet Appelfristen, kan der iflg. Retsplejeloven · §
397 gives Tilladelse af Justitsministeriet i indtil 1
Aar efter Dommens Afsigelse til, at han alligevel ap-
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pellerer Domme11, naar der foreligger lilslrækkelig
Grund lil al afvige fra den almindelige Regel om
Ankefrislen, men der vil 11æppe va•ro andre end de
limelønnedc Tjeneslema'nd, der kan gørn sig Haab
om at faa en saadan justilsministeriel Tilladelse ved
al henvise. til Dommen i Haandvu>rker Malhicsc11s
Sag.
Hvad angaar Svørgs'lll.aal 2, vil der oflcr min
J\l[cning ogsaa højest være Mulighed for, at Sagen
kan vindes af en timelønnet Haandværlcer eller Ar
be,idsmand, hvis vedkommende Subskribcnl indlil 11u
bar modlagcl og betalt Værket uden al reklamel'c,
ug selv for saadan11es Vedkommende vil del væ,·c
uvcrordentligl tvivlsomt, om han vil kunne frigøre
;;ig nu efter al have belalt i lo Aar; snarel'o vil Hel
ten vel finde, al han ved denne Optræden har forlahl
,;ine Indsigelser.
Som del vil ses aJ Udskriften af Byrel:,alom111011,
ltmvdede den ansvarshavende Rcdakløt· for Va•rkol
under :;in Forklaring i Byretten, af hvilken jeg lod
at han
optage Referat ved Hjælp af Relsslenografer,
•
ikke havde modtaget den af Haandværkernes Depu
tation overgivne Opsige! se, del' var ledsaget af en
Fl'emførelse af de specielle »Haandværkerindsigcl
;,er« mod Vmrket, men da jeg i Landsretten fik De
pulaliunens O1'dførere som Vidner, maatlc Forlaget
;,kl'ide Lil Erkendelse paa dette Punkt.
Ærbødigst
Ø. Krmiosfeldt.
sign.

ILD I KRONJYDEN
Ucl rygtedes den 5. ds. om Eftermiddagen, al ,Kron
jyden« var kommet i B1·and og ha.vde maatlel standse
op ved Gamrnelaaby uden fo1· Aa1·hus. Falcks Zonebrand
væsen blev ala rrnerel fra el Lcdvogtcrhus i Nærheden.
Det var dog ikke saa gall, som Ryglel vilde gøre del
til. Der var gaael lid i cl Brcmseb,rnnd, som havde antændt
en La:dcrpakniug omkring Motoren, saa der faktisk stod
!•'lammer ud fra Toget, og Togpersonalet alarmerede for
alle Tilfældes Skyld Falck. Men da Assistancen ankom
lil Garrnnelaaby, var Ilden allerede slukket. Tugcl 1·clu 1·11erede ved egen Hjælp li! Aarhus og fik de brændte Dele
erstattet, hvorefter del kunde køre Lil J<øbeubavn. De
111ango Pa.:sc1gorel', der var mod Toget, og som havde
lagol Branden med Koldhlodigbed, 111aallc dog ovcrfores
til Østjyden«, som ekstraordinært log ,Krnnjyden«s Tur
til Aalborg.

FRA DET FASCISTISKE ØSTRIG
Hyygeriet i Wien w1der del rode oy 111Hler
det ·orle SI 11re.
:Medens Socialdemokratiet adminislrcniclc dc11
kommunale Forvaltning i Wien, blev der som be
kendt bygget en :Mængde udmrorkedc og hilligc Ar
bcjdcrboliger. Delle er standset, siden de kristlige i
1934 har overtaget Slyrel; 1rn bygges de,· .-aa godt
som intet. Huslejen i kommunale Ejendomme er for
højet, og Arbejderne kan ikke betale Lejen i de ny
opføl'te Huse. Den. fascistiske Slalsraacl, K11nschaek,
cl. A. følgeride Beklagelse:
[l'emsatte den 15. M:al'ls
•
,Sl11len og Kommunen har oprellct en Fond af hvil
ken Personer eller Selskaber, der besluller sig til al.
nedrive gamle Huse og opføre nye, kan faa betyde
lige Tilskud. Til Trods fol' di. se Til;:kucl, og Ll'ods
cl.en Omslændighecl, al L<mningerno i Bygningsin
dust.rien er , mnkct med ca. 30 pCl., saml at der i
.-Lor Udstrækning anvendes arbejdsbesparende Ma
skiner, bygges der stadig Huse, som knrver en van
villig høj Husleje. «

..

--

¾ uf cle liei;kæ/'liyecle Arbejdere holder i;iy
udenfor 1'vaugsorganisaliO'l1en.

..

Den fascistiske Enheds-Organisation mecl<lelto for11ylig, at den har 330 000 Medlemmer, hvoraf 110 000
Ol' arbejdsløse. Da der i Henhold ti I den officielle
Sygekas ·eslalislik er 924 000 beskæftigede Arbejdere
i. Ø Lrig, vil delle alt;:aa sige, at kun 23 pCL. af samt
af En
lige beskæftigede Arbejdere e,· Medlemmer
•
hcds-OrgaJ1isationcn, medens de ¾ ikke har ønsket
at indtræde i denne.

J..:.arclina.len lader røre vaci siy.
Kardinal Innilzer i Wien l1uldt den 5. MarL.- 011
Tale, hvori han bl. a. anførte: »Siden Forbund.-
ka11:;ler Dollfll;:s gav Parolen om »Ø ·trigs l(rislning«,
taler vi om »et kristeligt Østrig«. Men del ·er u<l Lil,
at vi burde have ventet noget med at antage delle
Navn, eller i bvcI'l Fald have brugt en Overgangs
betegne) ·e. Som Stillingen nu er, kan man sige, at
der er givel o:; et Forskud, men de senere Indbe
talinger er ikke overholdt fuldt nd. Del er delle,
som er Skyld i, at man gør Kirken og dens Rc
præsenlantet· ansvarlige for, at alt eudnu ikko er.
som det skal være i den histnede Stal. «
Melalarbe_jclerne rejser Kmv.

JERNBANEDRONNINGEN I MOSKVA
Su1n bl'kcadl udpeger de cngcl�kc Jembanemamd hvert
Aar en »J"embanedronniug«, der sondes Lil forskellige
Lande, ogsaa vi har jo haft Besøg ar en saadan.
Vi ser i vort hollandske Broderorgan, al Dronningenti
Hejse i Aar 01· gaael til Rusland, og al hun i Moskva er
blevcl modtagol med saa store Æresbevisninger og Cere
u1011.iol. al man -- ifølge hende og den ledsagende ·Sekrc
lær·s Udtale! er - skulde Lro, al del var foregaael hjemme
i selve England.

I Wiens Maskinfabrikker hal' der i deu sitl:;lo
Tid været for::;kcllige Løubevægelscr, som viser, al
Arbejderne ikke har ladet sig kue af Diktalul'cl. I
Automobilfabrikken »Austro-Fial« og »Saurenverke•
stillede Arbejderne beskedne Lønkrav, som Ledel. en
nægtede at indgaa paa, skønt Arbejderne derved kun
vilde have fa.aet Dækning for en ringe Del af de Løn
reduktioner, de har maallet finde sig i gennem de
sidste Aar. Tilmed er Udbyttet af Selskaberne stigen
de, ligesom i de fleste andre industrielle Foretag�nder
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i Øsll'ig (Forholdstallet for Aktier er slegeel fra 44,1
i 1933 til 63,9 i 1935). Arbejderne gav deres Løn
krav Eftertryk ved at øve »passiv Modstand«
og
•
true med Strejke. Disse Skridt besvarede Arbejds
giverne med Afskedigelser, hvorel:ter Arbejderne lod
de bebudede Strejker træde i Kraft. Det lykkedes dog
ikke for A rbejdeme at gennemføre deres Krav, skønt
selve den fascistiske Fagforeni.ng og Repeæsentanter
for Regeringen inverterede overfor Fabrikkernes Le
delse. - Ogsaa i Bohlerwerke i Steiermark og i
Vaabenfabl'ikken »Hirtenberg« i Nedreøstrig samt
hos Siemens & Halske i Wien gennemførte Arbej
derne forskellige mindre Aktioner. I Minebyen Kirch
berg udbrød der i Marts en i-Dags-Strejke, som slut
tede med Arbejdernes Sejr.
Naar man betænker, hvor strengt Diktalurre�e
riugen skrider ind mod alle Arbejdere, der kæmper
for bedre Kaar for der€s Klasse, maa disse Strej
ker opfattes som et Bevis for, al Arbejderne atter
har begyndt at rejse sig og amle sig efter Neder
laget i 1934.

sen blev ansat ved de tyske Rigsbaner i 1906, og overgik
i 1920 ved Genforeningen til D. S. B.
Padborg, Aabenraa og Haderslev Afdelinger: ønsker
Jubila1·en hjertelig til Lykke med Tak for godt Sam
arbejde.
J. K.

TAKSIGELSE
Hjertelig Tak for al venlig Opmærksomhed ved mit
Jubilæum.
A. Sibbernsen.

LANTERNEN
afholder sin aai:lige Sommerudflugt den ,1. Juni. Ud[lugte11
gaa r i Aar til Fet'iehjemmcf paa Refs11æs. Afgang fra•
J{h rnecl Tog 165 Kl. 9·,45.

STATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE
Det meddeles herved, al Øjenlæge Dr. med. K. Groe�.
Aalborg, fra 1. Maj cl. A. har afstaaet sin Praksis til
Øjenlæge A. Nordsted, til hvem Medlemmerne herefter
kan henvende sig efter shiftlig Henvisning fra Jernbane
lægen.
Dr. Nordsted afholder Kon ultation: »Del gamle Apu
tek«, Aalborg. Kr. 11 ½-14½.

FRIKORT=MAPPER

FERIEHJEMMET
Medlemmernes Opmærksomhecl henledes paa, al der
i første Halvdel af Juni Maaned endnu er ledige Pladser
paa Feriehjemmet.
G. 0. F. Lund.

JUBILÆER

Fhv. Statiousforstander Stoumann i Strib har, som
nogle af vore Læsere sikkert ved, ladet forfærdige nogle
Mapper til Frikort af det nye Formal, og har i Løbet
af cl.il �irJsle Aar solgt lidt over 1000 Stk. Som det frem
gaar af en J,nnonce andetsteds i Bladet, modtager han
st:tdig Bestillinger. Prisen er 1 Kr. pr. Stk., og det vil
ses, at en af vore Kolleger i København modtager Bestil
linger.

DET SJÆLLAND,FALSTERSKE BIBLIOTEK

Den første Juni kan Lokomotivfører Høgh Olesen, Søn
derborg, fejre sit 4-0 Aars Jubilæum som Lokomotivmand.
Høgh Olesen blev ansat som Lokomotivfyrbøder i Struer
1. Juni 1800, forfremmet til Lokomotivfører samme Sted
1. Maj 1907, forflyttet til Sønderborg den 10. Juni 1920,
hvor Jubilaren siden har forrettet Tjeneste.
Til Trods for at Høgh Olesens Helbred ikke altid har
værnl "'Odt, har Sygdom og de mange Aars Jernbane
tjeneste ikke kunnet kue hans gode Humør. Vi ønsker
til Lykke og takker fol' godt Samarbejde.
Sønderborg Lokomotivførerafddling.

Den aal'lige Generalforsamling afholdtes den 28. Mart.
HÆti Aat· ·beretning og Aarsrcgnskab godkendtes.
Endvidere vedtoges følgende JEndringer i Vedtægterne:
»Under§ 3 tilføjes som 4,. Linie under b):
Elever et· kontingeutfri. Endvidere er Ekstrnkontorister,
Stationsa1·hejdere og andre, som er antaget i aspirerende
Stillinger (jvfr. Tjenestemand:lovens § 6) kontingentfri i
L'I. Aar frn deres Indtræden i B.iblioteket.
Under § 6 rettes i 6. Linie Tallet 3 til 1.«

Til Optælling af Stemmesedler vedrørende Bestyrelses
valget valgtes pen.. Stationsforstander C. Wolf og Kontor
as istent Fru 0. E. Steffensen.
Under • Eventuell« oplyste Formanden, al der forestod
eu ny Udarbejdelse af et kostbart nyt Katalog i mere over
skuelig Form.
Paa given :Foranledning fandl Formanden og den øv
rige Bcslyrel.-e Anledning til at hævde sin Ret og Pligt
til at udskyde af Biblioteket enkelte Bøger, hvis Indhold
var af en saadan Natur og Form, at de ikke egnede sig
Lokomotivfører A. R. N. Hansen, Aabenraa, kan den fo1· Biblioteket. Dette var kun sket i to nærmere oplyste
1. Juni fejre sit 25 Aars Jubilæum. Lokomotivfører Han- Tilfælde.
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paa 4-700000 Kr. aarligt eller 8 pCt. Hf de samlede Om
kostninger. I aa den anrlen ide vil 2 000 Mand hlive ove,·
florligc.

Da del' nu ikke vilde fremkommE> flere Udgifter ved
I'Øl'ende Biblioteket. Flytning vilde man i Aaret 1936
kunne anvende ca. .I 500 Kr. mere til Boganskaffelse end
i 1935, hvorved man var i Stand til at anskaffe betydeligt
flere Eksemplarer af de stærkest efterspul'gle Bøger. For
manden benyttede Lejligheden til stærkt at opfordre Med
lemmerne til nøje at studere Kataloget, hvorved de vilde
hlivc opmærksom paa, hvilke M,i>ngder 11 f god Lillcralul',
de havde let AdJ;l'ang til at faa.

l. T. F.

Ophævelse af T,ønneclscettelser vecl cle norske Jern
l>aner.

Samtlige Tjenestemandsorganisationers Aktionsudvalg
har efter Afstemningsfristens Udløb meddelt Rrgeringen
al Forslaget 0111 en delvi· Ophævelse Hf Lønncdsætlelscn
er· godkendt af Medlemmerne. Forslaget skal nu behandle,
i Stortinget. Det indeholder. al Lønneclsæltcl. en paa 3 pCt.
for de første 2000 Kr. af Lønningsbeløbet borlfalcle,:.
samt al Nedsættelsen paa fi pCt. af den overstigende D<'I
b1·inges tilbage til 2.5 pCt. m!'d Tagttagcl.:e af. at Nerl
sætlelsen ikke maa være mere enrl 2,2f> pCt. Hf det
samlede Lønbeløh.

EftPr Vedtagelsen af den nævnte Vedtægtsændring,
ltvorvecl cler er givet Statsbanerne Unge let Adgang til
Biblioteket/! SJ.:atte af underholdende og br.lærendc Art,
/1aciber Best11relsen, at en Mængde cif disse vil indmelde
sig i Biblioteket, Københm·ns H oveclbcmegaarcl.

.

Ved Optælling af de indsendte Stemme ecllcr genvalgtes
,,te afgaaedc Restyrelsesmecllcmmcr, Assistent A. A. Peter
sen og Jernbancpakmester S. Fogsgaa rd Nielsen, men hen
holdsvis 133 og .l 11 Stem mel'.
Hcreflel' fik Assistent S. C. J,', C. Mol'tensen 103 Stem
me!'.

:) : .

:,

:::=

De dieselelektriske Motortog indsættes paany i Dri)'ten
i Holland.

Da de hollandske Jernbaner for nogle Aar siden i
større Udstnekning begyndte at anskaffe de dieselelek
triske Motor-tog, maatte de efter nogle Maaneder atter lage
dem ud af Trafiken. idet der indtraf alvorlige Forstyr
reiset· og Motornheld. Med Støtte af de indvundne Erfa
ringer har man nu saa smaat faaet Motortoget bygget
om; de arhejcle1· 1111 saa godt, Hl man gradvis vil udvide
rlen dieselelektriske Tl'afik.
Jcra og merl rlen 3. FehruaJ' cl. A. blev Antallet af
!,
Togkilometer i die'elelektrisk
Drift udvidet fra 100 000
til 150000 km pi'. Maancd. Lidt efter lidt skal dette Antal
ndvirle;: til t if> 000 km pr. M11aned.

I. T. F.

Urlvidel.se af Elelr.lrificeringen i Holland.

"Jlo hollandske Jel'llbaner har besluttet, under Forhe
hold af vedkommende Ministeriums Godkendelse. at elek
trificere Str·ækningerne Amsterdam-Amhem, Haag
Ulrecht, Rotterdam-Gouda og Utrecht-Eindhoven. Der er
allerede afsluttet en foreløbig Overenskomst med den hol
landske Industri om Levering af det nødvendige elektr.iske
Materiale. Da rle øvrige Bestillinger i Anledning af denne
Elektrificering saavidt muligt vil blive givet til inden
landske l!'oretagender, vil disse Arbejder uden Tvivl for
de kommende to Aar øve Indflydelse paa Beskæftige!. es
g1'aden i en gunstig Retning.

I. T. F.

Foreslaaede Jernbanesammenslutninger i Sverige.
Man tilsigter i
Statsbanerne og 43
Længde paa 5 000
. kulde medføre en

Sverige en Sammenslutning mellem
Privatbaneforetagender med en samlet
km. Den planlagte Sammenslutning
Besparelse paa Driftsomkostningerne

I. 1'. ]i'.

Løn{orhøjelse for clet engelske Jernbaneversonale.

Efter langval'ige For·handlinger om en Annullering a[
den endnu 1'csterendc Del af Lønnedsættel:en 11f 1931 gik
.Tcrnhaneselskahc,·ncs Repræsentanter paa det sidste Møde
med til Or·ganisationcrncs Km v om en Lønfol'hedring, idet
1 ¼ pCt. af den endnu ,·esterende Del af Lønneclsællelsc
(2,5 pCt.) vilde hlive ophævet. Denne ,Lønforhøjelse• vil
træde i Kraft den 1. Juli cl. A. og være gældende i 12
Maanedcr. Organisationerne vil have Ret til tidligst i 1!)37
at paabegynde nye Forhandlinger for at [aa den sidste
He.l af Reduktionen annulleret.
De i 19'31 indførte Lønneclsættclser udgjorde iall :E
4 600 000 pr. Aar. En delvis Annullering i 1934 bragte
Beløbet ned med :E 1000000 om Aaret, medens den nye
Rcsliluel'ing ligeledes vil formindske Totalbeløbet med
:E 1 000000. Oprindcligl vilde Selskabet ikke gaa længel'C
cnrl :E 600 000.
Kontol'pe,·sonaleforbundets (HCA) Bestyrelse har god
kendt forslaget, medens de to øvrige Organisationer. Jern
baneforbundet (NUR) og Lokomotivmandsforbundet, vil af
holde ekstraordinære J<ongl'e.. er i Løbel af Maj Maaned
ri. A. Hovcdbe .. tyrelserne anbefaler Fo!'slaget.
Hvad angaar Værksledsper·. onalet. som er _orga11ise1"et i 37 forskellige Or·gani. ationer· (hvo,·iblandt og. aa
NUR) vil Selskabemes For. lag blivf' behanrllcl af Besty
r·elsel'ne.

I. T. F.

Fremgang for Organisationsforstaaelsen i Amerika.

,Pennsylvania Greyhound Company• er blevet dømt
paa Grundlag af den saakaldte Wagner-Arbejdslov, fordi
Selskabet havde afskediget Personale paa Grund af Fag
foreningsa!'bejcle; Kendelsen blev afgivet af Voldgiftsdom
slolen ,Natio,rnl Lahour Helation · Board•. Det drejer .-ig
her om en længere Ret. ag. der førsl sluttede i Decembel'
19'35. Selskabet lod spionere paa Fagforeningsmøderne og
støttede lrnacle med Penge og paa anden i\faade Foretagen
dets gule ,Fag.forening.
Voldgiftsdomstolen har hel' fældet den første Kendelse
af denne Art: efter denne skal Selskabet indstille de ulov
lige Fremgang maacler ovel'for sine Arbejder og er sam
tidigt dømt til al genantage de ulovligt afskedigede Folk
med. Efterbetaling af I.ontabet.
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Afsl.ecl:
Lokomotivfører· V. T. E. Lund, Odense, efter- A11. ogning
paa G rnnrl af Svflgeligherl med Pension fr-n no. - fi. ,Hi
(min. Afsked).
Lokomotivmester T J. He11ilriksen. Dhnr., Fr-ecler·ir•i;r_
efter.· Ansøg11ing paa Grunrl af Alder med T'en.,ion fr·a
3 l.- 7.-f\6 (kgl. Afsked).

Uclncwvnr.ls11 cff,,r A11søg11i·11r1 ifø/gi, 011g/og li/ j\fo/orfon'1· 11
("fi:/.f'ktroførf'r) frrr Jfi.-5.-36:
Lokomotivfyr-hørlerne:
L. P. Jense11, Khh. Gb., (min. Udu.).
S. C. Jensen, Kbh. Gb., (min. Udn.).
K. P. V. Hansen, I<bh. Gb., (min. Udn.).
J. K. K. Christiansen, Kbh. Gb., (min. Urln.).
H. E. V. Larsen, Kbh. Gb., (min. Ucln.).
J. R. Petersen, Østerport, (min. Udn.).
A. L. Jensen, Kbh. Gb., (min. Udn.).
D. Vallenlin, T<bh. Gh., (min. Udn.).
A. J. C. Skørll, Kbh. Gh., (mi11. Udn.).
C. F. C. NoltensmejPr, ]?rcrlerihhavn. (min. Urin.).

T,okomotivførerafdelingerne.
Odense Underafdeling: ncpræsentantens Nnvn
Adresse relles til: H. C. Hansen, H:iallese1·pj 28.

.

og-

T,okomotivf11rbøclerafclelingerne.
Ji'rederilcslmvn Afdeling: Formandens Navn og Adrrsse
rettes til: J. E. Christensen, Hjørringvej li-2, 1.
Herning Afdeling: Formandens Navn og Adresse r-Ptlf's
til: A. Anrlcrsen, Fonneshechsgacle Hi.

Togbetjenlen e:
l

H. C. J. Søgaard-Hansen, Kbh. H., (min. l tl11.).
C. Jørgensen, Kbh. H., (min. Udn.).
H. A. Dyrving, Kbh. H., (min. Ufin.).
Alle med Station verl Engha ve ·M cl L
Ansm/lt'/SP. som T,o/,;omolivfyrlrnrler fm 1.-5.-86:

Si-hiater

Lokornoti vfyr-bøder·aspiran ter:n,,:

·17875
17876
l7877
1.7878
1.787!1
17880
l7881
:17
. 882
17883
17884
17885
1.7886
17887
:1.7888
17'88D

H. Rasmussen, Aarhus H" i Herning.
K. Olesen, Aarhus H., i Herning-.
V. K. Han.-en, Kbh. Gb., i Godser.
H. C. Hyllegaard, Aarhus H., i Herning-.
L. C. Rasmussen, Kbh. Gb., i Padborg.
J. C. G. Rasmussen, J(bh. Gb., i Padho1·g.
T. Viberg, Kbh. Gb., i Padborg.
C. F. Svenning, Esbjerg, i Tønder-.
A. G. Pedersen, Eshjerg, i Tønder.
L. S. B. Grønvall, Kbh. Gb., i Padborg.
H. K. Schrøder, Aarhus H., .i Tønder.
R. L. Olesen, Kbh. Gb., i Brande.
H. 0. Petersen, Brande, i Brande.
V. M. Pedersen, Slagelse, i Tønder-.
C. E. T. Pedersen, Korsør, i Tønder.
H. C. Hansen, Fredericia, i Branrle.
C. II. Nielsen, Struer, i Thisted.
J. H. Petersen, Kbh. Gb., i Tønder.
L. II. C. Olsen, Nyborg, i Assens.
B. G. T. Andersen, Aarhus H., i Tondor.
E. G. Menne, Aalborg, i Jlrande.
L. H. E. Kubel, Hoskilde, i Glyng-nr-e.

17800
17891
1.7892
17893
J 78H4
17895
17896

li'orflyltelse:
Motorfører- U K. K. Ø. Thomse11. Na:stved, cftN An
søgning ifølge Opslag til Enghavc> ·rvrr11. nred 'f j,•ncste Rom
Elektrofører fra 15.-15.-36.
Motor-fører II C. Pedersen (Kistnrp), N[('slvcd, til F:ng-
have Mdl. med Tjeneste som Elektr-ofr-,i-cr· f1·11 15.- fi.--36.
Motorfører TT 0. J.. R Hollænrlcr-, Næst1·rrl. til Vihorg
fra 15.-5.-36,

l7·8!l7
178!)8
l.78fi!l
li!W0
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BIBLIOTEKER
JJl.·P11
Nye Bøger.
16!- l61. Ciaurnn, Agnes: net lukkede Land .
lfltfH!lab Chuechill, W. S.: Den stol'C Krig.
Masters, E, L.: Spoon ni.ve,· A11tolog-ie11.
Brorsson, E.: Den store t\kva rie-1:og.
1!:Hl95 Parker, D.: Helvede kalder-.
Hi965 Meyn, N.: Del dræbende X.
:I-G980 Simenon, G.: Mord i Morsang.
1.6981 do. Damen fra Rode Molle,
1.6982 do. To Gange død.
16983 do. Skyggen fra Vinduet.
1oo,s1, do. Et Skud i Skorlden.
1GD(H Juliussen, A.: Den ukendto Soldat.
16962 J)ine, S. S. van: Dragemorrlel.
HiD<',8 Frieeliger, M.: Landet, �om genopbyggr,.
Howalt, E.: Sørensen. eller- lrva,l mc > rl
Retfærdigheden.
16971t. Clausen, C.: Poul J,'oss.
Hi976 Kjær·g-aard, P. ,Jensen: Modvin,l og- ilfrd
bør.
16!)77 Skagen, M.: Flocl og Ebbe.
1.6978 Steincke, K. K.: Demokrati og Kultur-.
G l'OSsnrnnn, V.: Paris.
16972 Hørup, Ellen: Magtens Vej.
1693!) Wolfe. Dr. VI'. Beran: Ner-vost Snmmen
brncl.
Hi97n Gardner, E. S.: Don hylenrle Hund.
Trampe, E.: Konlrakthridgo for neg-yn
dere.
Bruun og Schubcrl: Haanrlhog- i Kon
Lrakt-Brirlge.
Byrrlal, Lis: Smna Fc�Ler- -- Glade Gæ
ster.

..

