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§ r.
Ingen rnaa rojse med Tc,get uden at være forsynet
Iirikort eller B'ripas. Herfra uudtages alene,
foruden de Personer., der gjøre Tjengsto i Toget:
frtu,,,t,l;rrørffri f t s b e s tv re r e ", i i I t ftru",fal^ut tl,u,rr* § i
I
Første Lokomotivfrrer og
I t
Formanden for Banovogterne.
nred Billet.
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§2.
Frikolt uilfærtliges af Driftsbestyrereu eftor nærnrere
Ordre fra Direktionen. f)e ere gyldigo til Uclløbet af det
f)riftsaar, hvori de udstedes, og blivo ved tlettes Udløb
at tilbagesende.

§3.
Fripas kunne udstedes enten

for

en enkelt Rejse
bestemt Titlsrum. De sidsto udstedes af
Driftsbestyrereu til saadapne Personer, hvis Virkgomhed
har særlig Betydning for Banen. De ved Banen ausatte
have Ret til at erholde Fripas for deres skolesøgende
Børn til Skolerejser. Fripas skulle lyde paa bestemt
navngivne Persouer med Angivelse af deres Stilliug.

eller for et

§4.
Der tilkommer tlen kongelige Kommissarius
harn eventuelt ti
uug
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paa

Eneretsbevillingon.

/:-
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tilstaaet dem Fribefordring paa Jærnbanen for clem aelv,
cleres l'amilie og .cleres Brlhave.

§8.
Ethvert l'rikort eller l'ripas giver samme Ret til
Beforrlring af Relsegods som en almindelig Billet.

§e.
Ethrert Flipas, som ikke er utlstedt for et bestemt
Ticlslum. gjælder fot Tur og Retur. dog med Undtagelse
af cle uncler § 12 nævnte F'ripas. Et Fripas kau kun
lyde paa 6n \:oxen eller to Bør'n.

§

10.

Alle ned Frikort forsyneile Personer belordres i
Zdsn Klasses Kupeer. I 3dje Kla-*ses Kupeer befordres
derinocl Alle, der have Fripas, forsaavidt, der ikke udtlykkeligt mecl Passet er tillagt dem Befoldring i 2den
Klasse.

Direktionens tr-oruand og Driftsbestyreren have Ret
til, for at forhand.le tjenstlige Anliggender, at tage ind
til sig i 2cleu Klasse Enhver, tler har Billet eller Fripas

til

3dje Klasse.
.s 11'
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Tilfælde af Maugel paa Plads i Toget maa enhver
af Banens Fuuktionærer paa Rejser i private Auliggender
staa tilbage for andre Rejsende; dog kan det ikkepaalægges dem at stige ud paa }lellemstationel'ne, naar
Rejsen er begyndt.

§

12.

Near f)yr forseudes i hele Vognladninger, indrømmes
rk'r et 3tlje Klasse Eripes for en Vogter pr. Vognladning,
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gytdtg for T\rr, eller for en Yogtcr pr. p yognl*duinger,
.gyldig for Tur og Retur iurlcn Udløbet *t 7 Døgn fra
den Dag et regne, paa hvilLeu l.r:ipasso_t er udstedt,
Yognens Nummer oghvad Slags Dyr den erlæsset med,
maa angives paa E'riparset.

§

13.

Yed hyer Maaneds Uilgang skal der iudsendee en
Fortegnelse over dc i ilæuedens Løb udstedte Eripas.
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