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Ingen maa rejse med Toget uden at Tære forsynet
med Billet: }1~Jikort eller Fripas. Herfra undtages alene,
foruden de Personer, uer gjøre o r) en~
te i Toget:
J(i~AJ ~'iftsbestyreren,
o o
·v
Første Lokomotivfører og
Formanden for Banevogterne.
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§ 2.
Frikort udfæl'lliges af Driftsbestyreren efter nærmere
Ordre fra Direktionen. De ere gyldige til Udløbet af det
Driftsaar, hvori de udstedes, og blive ved dettes Udløb
at tilbagesende.

§ 3.
Fripas kunne uostedes enten for en enkelt Rejse
eller for et hestemt Tidsrum. De sidste udstedes af
Driftsbestyreren til saaduone Personer, hvis Virksomhed
har sa:r1ig Betydning for Banen. De ved Banen ansatte
have Ret til al erholde Fripns for deres skolesøgende
Børn til Skolerejser. Fripas skulle lyde paa bestemt
navngivne Personel' med Angivelse af deres Stilling.

§ 4:.
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Der tilkommer den
Kommissarius o
J'l
efordrillg paa
eventuelt lilforordn
til § 17 i EneretsbevillingeD.
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Frikort tilkommer Hepræsentantskabets og Direktionens Medlemmer, Kelti8l iJ6tU'ii ~ e lf P e tæPj de fungerende
Revisorer samt Lægel'lle ved Banens Sygekasse.
Frikort kan tilstaaes Direktionens Medlemmers Hustruer og Børn samt Driftbest)'J'erens Hustru og Børn
og iøvrigt med Sa.mtykke' af 8 ~li8tl8 WilU udI~W.
stedes til andre.

ftilsbaaet dem Fribefordring paa Janubanen fot. dem selv,
deres ,Familie og_ .dere~ ' Bohave. '

§ 5.
' F'ripas fol' enkelte Rejser tilstaaes :
a) Alle ved Banen ansatte, deri indbefnttet Daglej ere,
der arbejde , stadigt i J rornba.ens 'l'jeneste;
b) de ved fremmede .Tæl'l1baner og an~re Befordringsanstnlt er ansatte Funktion ærer, forsaavi(lt Gjensidighed finder Sted, og Frikort ikke ere u(lvexlede;
I c) 'l'oldofficianter, som i Embedsmedfør ,l edsage uberi gtiget 'l'oldgods, der farsendes med 'l'o get..
Fripas udstedes af Stntionsbestyrel'l1e, naar de Paagældende behørigt legitimere sig. Fripas kunne desuden af Direktionen tilstaas Børn fra Almueskoler til
Ferierej ser.

Ethvert Fripas, 'lo~ ikke er udstedt for et bestemt
Tidsrum , gj ælder for Tur og Retur, dog med Undtagelse
af de under § 12 nævnte Fripas. Et Fripas kau kun
lyde paa en Voxen eller to Børn.

§ 6.

§ 8.
Ethvert Frikort eller li~ripas giver samme Ret til
Beford~i~g _ ~f ReJsegods 'som en almindelig Billet.
'. ! ": .',' . .....

§ 9.

§ 10.
Alle med Frikort forsynede Personel' befordres i
2den Klaises Kupeer. I 3dje Klasses Kupeer befordres
derimod Alle, der have Frip, s, forsaavidt, der ikke udtrykkeligt med Passet er tillagt dem Befordring i 2clen
Klt\ilse.
Direktionens Formand og Driftsbestyr eren have Ret
til, for at forhandle tjenstlige Anliggendp,r, at tage ind
til sig i 2den Klasse Enhver, der har Billet eller Fripas
til idje Klasse.

De ved Banen ansatte ediolde til ' Behyttelse fol'
'l'j eneMedlemmer af deres Husstand (Hustru, Børn
's efolk) halvaarlig 12 Fripas gæld ende for Rejser mellem
hvilkesomhelst to af Banens Stationer. De paa Lanuet
ansatte, erholde i samme Tidsrum yderligere 12 Fripas
gældende for Rejser til Præstø eller Næstved. Disse Fripas
udstedes af Driftsbestyreren.

l 'l'ilfælde af Mangel paa Plads i 'l'oget maa enhver
af Banens Funktionærer paa Rejser i private Anliggender
stan tilbage fol' andre R ejsende; dog kan det ikke paalægges dem at stige ud paa Mellemstationel'lle, naar
Rejsen er begyndt.

§ 7.

§ 12.

Nanr nogen af Banens Personale ansættes, ' fOi'flytte s
eller afskediges, vil Jer efter Ornsbmdishedern~ pliy ~

N~ar Dyrforsendcs i hele Vognladninger, indrømmes
der et 3c1j e Klasse Fripas for en Vogter pr. Vognladning,

og
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gyldig for Tur, eller for ell Vogter pr. 2 Vognladninger,
gyldig for Tur og Retur in :!cn Udløbet af 7 Døgn fra
den Dag at regne, paa hvilkell J1'ripasset el' udstedt,
Vognens Nummer og hmd Slags Dyr den er læsset med,
maa angives paa Fripallset.

§ 13.
Ved hver Maaneds Udgang skal der indsendes en
FOl'tegnelse over de i Maanedens Løb udstedte Fripas .
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