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Bredgades Slagterforre tning

v / Erik Larsen
Bredgade - Telefon 2 38 28
Spec.: Ekstrafin medisterpølse
Flæsk - Pålæg
Kun 1. kl. varer føres

Alt i kød -

»

1n·ignon

«

Bageri og konditori

v/ Aage Therkildsen
S 0 nderbrogade 7
T elefon 2 34 30
A lt id l . kl. brød og lækre kager
Besti lling på al slags brød modtesag

Mejeriudsalget

v / Axel Christensen
N ørrebrogade 11

Mælkeudsalget
·v Marg it Poulsen

Aaboulevarden 4
1. kl. p rodukter

Kolonialforretningen

J ernbanens folk anbefales

Banegårds7?eslauralionen

v/ Ella Jacobsen

Søn derbrogade 12a

A ltid friske b lomster og kra n se
og m od erne binderi
Tlf. 2 58 co

KFUK

pensionat
.

Allegade 19
1. kl. p e nsion

.

Tlf. 216 90
Rimelige priser

v/ P. Gunnar Pad kjær

Estrupga d e 7 . Te lefon 109

Altid 1. kl.s brød- kag e r

NYGADE 25
TELEFON 821
1. kl.s køkken anbefales

Tlf 2 38 27

Andersens eftf. - v/ Jeppe J e nse n
Sønderbrogade 57 - Telf. 2 54 30

LA FLEURISTE

Kons ultation 1 9, 17 lørdag 9 .J 3

K F U Ms Pensionat

Vi anbefaler

v/ Vagn Jørgensen
Frederiksgade 92, tlf. 2 31 12
I. kl. mælk, fløde, smør, æg
H ver dag frisk brød
Udvalg af chokolade og konfektu rer

Blomsterfor retningen

Bloch , Jørgense ns eftf.

Søndergade 2c . Tlf. 731

Hjemmebageriet

I. klasses betjening
I

P. Hoffmann N ielsen

J ernban e ns folk anbe fales

Jern ban ens fol k a n befa les

1tørrebros
?Jaskesalon

TANDLÆG E

1. kl. kolonial, vin, konserves

Sp : Ekstra fin kaffe. Varerne bring es

HORSENS
Et 1. klasses mild sted

'Jrølund .!homsen
Nørregade 8, tlf. 24 1 95

Sengeudstyr . Fjerrenseri
Renser fra morg en til aften

Køb b os Annoncørerne!

J ernbanens folk a nbefales

Aagades Brødudsalg
v/ I. M Petersen

A a gade 20a . Telefon 559
Brød, is, chokolade, æg Of! smør
Bestillinger på brød modtages

I

ODDER

I

J ohs. J ensens eftf.

TAGE ØSTGAARD
I. kl. dame, og herreskræderi
Habitter, d ragter, uni former og
selskabstøj.

Randlevvej 13 , Tlf. 96 (4 00 96

Odder ·Apotek
FOR BI N DSTOFFER
SYGEPLEJEARTIK LER

I

'

I

I
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l=---_______v_E_J_L_E_ _ _ _ _ _ _ _~I =--1__T_H_Is_T_E_o_--==I
Vi handler i

Jernbanens fo lk anbefal es

K olonialfor r etn ingen

Brød:: og Konfektureforretnin gen

Chr. W inthersvej 4:0

v/ A nna N ielsen

I

K. Pedersen

J-IOLSTEBRO

Autolakering

Gormsgade 19, tlf. 711

1. kl. brød og kager

I

v / Robert Lindebjerg
Bis gårdsgade 14 . Telf. 692

Konfekt - Chokolade

I

Tlf. 1879

Altid friske varer

Brødudsalget

v/ A. Sunesen
S trandgade 7, tlf. 15
Alt i kolonial, vine, konserves
Ekstrafin kaffe

I

AALBORG

Brødrene

MORTEN SEN

MOTORo OG MASKINFABRIK
NYHAVNSGADE 80 . TELF. 33930"35816
Aalborg• tlf. 2 1800
AHhus • tlf. 5 7 1 04
Ko lding. tlf. 24:94:

Forlang altid

BECH's
SALATER

... tak!

S l agterforretn ingen

OSCAR LUND
GULDSMED

Vestergade 25 . Telefon 540
Fest- og brudegaver
SKI VE
I=----------~I
Banernes folk handler hos

PETER DAM
Holste brovej 3 5

1. Klasses Kød

Flæsk

Ko Ion ialforretningen

v/ K'.\/UD SØRENSEN
Skovbakken 25 . Tlf. 338
1. kl. Kolo nial . Vin . Toba k . Konserves

I

Mø bel polstring
v / Carl Hansen

Jernbanegade 20. tlf. 29485
Reparation af polstrede møbler
samt tæpper

Tandlæge E. Haurum

KOLDING

Nem Vask

I

Laasbygade 6 2 . Telefon 4:660
NEM V A SK
HURTIG VASK
BILLIG VASK

Telefon 3 4:4 59

Pålæg

Til 826

Jernba nens fo lk anbefales

v/ THORBJØRN HA AGE, S E N
H o brovej 64

.

Dag- og ugeblade . Vin og spirituosa samt alf i galanterivarer

T øjet h entes og_ bringes

I
l -EM VIG
I.- -------.
Jernbanens folk anbefale s

I

møllebager-iet

Vingaardsgade 15

1

v / H. P. Budde

Telefon 2 67 08

Banegårdsvej 5 . Telf. 26
1. kl.s brød og kager

I
I~ - - - - - - -KJELLERUP
- - - · - - - - - - - - ~ I FREDE RIK s HAVN I
Jernbanens folk anbefales

I

Kolonialforret ningen

v / Kurt Bæk . Almtoftvej 46 . Telefon 77
Konserves . T obakker
Alt i 1. kl.s Kolonial . Vin
Jernbanens folk anbefales

Xiellerup Xonditori

Torvet 2 . Telf. 207
Altid 1. kl.s brød og kager

J ernbanens fr uer anbefales

CARL BÆCH

' Jernstøber i
I

Gærumvej

.

Telf. 872

GREN AA

I

=---------'SOLI SALONEN
Jernbanens folk anbefales
v/ Vitta Mørk Nielsen
Sønderg.i de 9 1 . T elf. 257
Brød- og konfektureforretning
Moderne hårpleje . 1. kl.s betjening

Køb hos Privatbanebladets annoncører!

v / L. K. Olesen
Tlf. 778
Lillegade 46b
Altid friske varer

I

I

PRIVATBANEFUN KTIONÆRERNES LEVERANDØRER

FAR SØ
I I
s
I" ' - - - - - - - -R--A NDER
- - - - - - - - = =------ - --

!andlæqe

Vi anbefalet·

Restaurant »METRO«
v/ KETTY MØLLE R

VesterMade 5 5

Knud A ndersen

Tlf. 188
K o11s u ltatio11 : 9 - 12 . 13-17
Lørdag e fter aftal e .

1"lf. 1573

I

Strømmens FJERKRÆ

Ki rketorvet 6 . T lf. 3 164
Alt i fr iskslagtet og d y bf rosset fjerkræ.
Dybfrosn e fisk og grøntsager.

SOPHU S BORGENS EFT.
Malermester Holg~r Truelsen

..

.

Tlf. 1496
Reel behandling

Frugt:: og Grøntforretningen
l. KL. VARER . .

Hadsundvej 28 Tlf. 3007

A LTID FRISKE B-LO M ST E R

I

Vi anbefaler

Bagerforretningen

v H . Sko us gaard

Tlf. 27

1. kl. Brød

INDSTE D
I~ GR
- - - - - 'I
-Vi a n h "faler

KIOS KEN

v/ Kirstine Skov
Tlf. 111
Alt i U ge, og Dagblade.
C h okolade og To bak
Vi anbefale r

,,Lucullus"

J ernbanens folk anbefales

Servicestationen CALTEX
v / Th . Pa ulsen .

VI~BOR G

Jern b an e

J ernbanens folk an befales

v/ Aage Jensen

I

Nø , re)!ad e 44

Jernbanens folk anbefales

N r. B oulevard 51 .
Altid I. k l.s arbejde

~

v/ H. C . Ka rlskov
TIi. 3 18
Nørre gade
Alt i på læ g, ost og kons erves. Husk vort
s m ørre brød og færdiglaved e retter

Viborg vej 46 . Tlf. 64 75

V a s k. Smøring . Hj11lafbala11cering. Lyn•
ladning . Tænd rorsservice og Lygteiudstilli11g, foru d e n Ca ltex anerkendte p rodukter

Brød:: og Konfektureforretnin gen
v/ Emmy Søndergaard Pedersen
Mariagervej 7 1

anbefaler sig med alt i
BRØD KONFEKT U RE OG SVAL E IS

Gør Deres indkøb
hos vore annoncører

----------

Storegade 12 - Telefon 1744

Dagens middag: Kr. 2,20
2 retter med kaffe
H e r f å r De m a d e n u d e n v e n te tid
J ernbanens fo lk anbefales

R ESTAURANT

ØSTERVO LD

v / J. Sør ensen . Østervold 27
ET 1. KLASSES KØKKEN

. Telf. 1792

Turistforeni ngen
for Dan mark

~I
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H. P. Hansens Eftf.

V i anbefaler

.No/1's slagterforretning

11ørregadcs 1arvehandel

Nø rregade 36 • T eltf:on SOS

An befaler s ig med stort udvalg i

Fynsgade 13
Tlf. 217
Alt i Kød . Flæsk . Konserves og hjemmelavet Pålæg

Vi anbefaler

Farver, tapeter, linoleum, løbere

I

GULF Service 'led
bane11ården
Telefon 1092

RADIOHUSET
v/ EDITH KJÆR

Vesfergade 9

Telefon 602
Vi fører alt i plader, og De går ikke forgæves efter de sidste " Top Hits ,,

I

Vi anbefaler

Østbyens Kiosk

Østbakken 11

G . LANDBO

Telefon 920

I n g v. L a r s e n &. S ø n
v/ C.

Vestergade 15
I. kl. kød

E . LARSEN

Flæsk

Telefon 583

Hjemmelavet pålæg

I=--------------------V I BORG
----::I

19ibo,~g Andelsmejeri

ALTID 1. KLASSES MEJERIPRODUKTER
TELEFON 1270

1271

Jernbanens folk anbefales
Frugt• og blomsterforretningen

,,]ioJta''

J ernba nens folk anbefales

Abilgaard s Eftf.

v/ Kurt Lørup
Frugt

AFHOLDSHOTELLET

N. Gjeddebæk
Gravene 18-20
Godt madste d
Propre væ relse r
Pensionærer modtages
Telf. 2325 og 2326

Læs annoncerne!

Blomstt'r

SoI o-SaioJtevt

vi E. Sejersen
Nybrogad e 4, tele/on 1022

Mo derne hårpleje

,

1. kl. betjening

Statsautoriseret Revisor

J. C. Christoffersen
Søndergade 23 Tlf. 777

I

SAXKØBING

J e rnbanens fo lk anbefa les

I

Tundelvaskeriet

v/ D. Pedersen
Gåset'orv 17 ,

T e lefon 89 41 44

Slagtermester

H. M, Andersen
Kirkes træde 3, tlf. 894332

Flæsk

Pålæg

Frisørsalonen
v/ Ester Pedersen
Rådhusgade 15
Telefon 89 42 93

Set. Hansgade 6

ALT I FRUGT OG GRØNT OG MODERNE BINDERI
Tlf. 1321

Nygade 21, t elf. 1 3 56

G rønr

Jernbanen ~ folk a nbefales

Kød
v / Svend Trangbæk

I

Benzin . Olie . Vask . Smøring
Brændselsolie leveres overalt

I

THISTED

v/

NAKSKOV

1. kl. hårpleje

Vaskeriet ØR N EN
Søndergade

Tlf . 89 46 44
Al slags vask

I

MARI BO
Herre, og 'drengetøj
BEDST og RI I.I.IGST

BE KLÆDNI NGS J'11 AG .!\SIN ET

H . P. OLSEN, Ø stergade 14

I
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1960
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Så gik

•

•

•

Ja, så gik 1959 til ende, og vi er begyndt på ikke
alene et nyt år, men også på et nyt tiår, som ingen
ved, hvad vil bringe.
Den første hele tiårsperiode efter besættelsen
i 1940' erne har vist et fast, utroligt opsving i hele
den tekniske udvikling, en udvikling, som vist tør
siges at have overtruffet selv de mest dristige forventninger i så henseende.
Mekanisering, rationalisering og modernisering
er tre af de oftest forekommende ord i vor daglige tilværelse i det forløbne tiår.
D en fornemste bestræbelse bag disse tre moderne slagord er den at gøre den menneskelige arbejdskraft overflødig, og det kan vist til fulde
konstateres, at denne bestræbelse er lykkedes, om
end ikke til 100 pct., så dog i en grad, vel ingen
havde drømt om for en menneskealder siden.
Landbruget har ført an i denne udvikling, og
resultatet kender vi. Titusinder af arbejdere, som
tidligere havde nogenlunde konstant beskæftigelse ved landbrugsarbejde, er nu vandret fra landet
ind til byerne, hvor denne masseophobning af
ufaglært arbejdskraft er henvist til at friste tilværelsen ved de få tilfældige job, som kan falde af
ind imellem, og ellers må nøjes med arbejdsløshedsunderstøttelse helt fra de unge år. Det er en af
skyggesiderne ved den fremadskridende rationalisering.
Industri og håndværk har i den samme tidsperiode haft stigende beskæftigelse, således at der
så godt som ingen arbejdsløshed har været, bortset fra perioder, hvor sne og frost har lagt hin-
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dringer i vejen for udendørsarbejde. I ye industrier er opstået og har formået at gøre sig gældende
også på udenlandske markeder, trods vort lands
totale mangel på råstoffer til industrielle formål.
Denne mangel er opvejet af den høje kvalitet, som
danske teknikere og arbejdere har forstået at give
de danske industriprodukter, takket være den gode
undervisning, der gives både til de teknikere og de
arbejdere, som i forening skaber vore industrielle
frembringelser.
H vorledes udviklingen vil forme sig i tiden
fremover under de ændrede handels- og•markedsforhold, kan ingen i dag vide. Der er røster af
både optimistisk og pessimistisk karakter i spørgsmålet herom. Det er dog en betryggelse at vide,
at den nuværende regering vil søge den høje beskæftigelse bevaret, om fornødent ved hjælp af de
midler, som lovgivningen råder over.
Transportvæsenet har også i den forløbne tiårsperiode været ude for en næsten revolutionerende
udvikling.
Jernbanerne har gennemgået en udvikling væk .
fra den gammeldags dampdrift til en motorisering, der spænder fra de store, kraftige My-maskiner og ned til privatbanernes lette, men hurtige
skinnebusser, som ved de fleste af vore privatbaner
bar overtaget den langt overvejende del af persontrafikken, dels fordi de er billige i forbruget
af brændselsolie, og dels fordi de fleste af disse
tog efterhånden er blevet enmandsbetjente. Det
betyder besparelse på lønningskontoen. Om denne
besparelse, eller en væsentlig del deraf, så ikke
sættes til ved at man overlader den egentlige togfører- eller togbetjentgerning til . personale, som
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nok kan få hjulene til at snurre, men ikke har f ået dan gør da f.eks. postvæsenet, og dette argument
den uddannelse og derigennem den erfaring i bil- er jo rigtigt, eftersom dette »væsen«, ganske uden
lettering og godsets rette behandling, som det ud- hensyn til publikum, lukker dørene på bestemte
dannede togpersonale, lader sig jo ikke opgøre i tider af dagen. Men sammenligningen halter nu
kroner og øre, men at noget sættes til på den konto alligevel noget, af den ganske sin1ple kendsgerning, at postvæsenet er privilegeret, hvad desværre
er helt sikkert.
Hvad der er sagt for fremførelsen af togene ikke kan siges om jernbanevæsenet, som netop af
gælder også for betjeningen på stationerne, der denne kendsgerning og af den lige så håndfaste
også har været underkastet tidens almindelige ra- kendsgerning, at enhver, som finder det forgodt,
tionaliseringsbestræbelser, dels i form af ubetjente kan gribe ind i transporterhvervet, og uden kontidspunkter på tider af dagen, hvor publikum el- cession eller andre lovfæstede formaliteter, kan belers tidligere kunne finde stationerne betjent, dels gynde med at befordre passagerer og gods på tider
i form af overgang fra stationer ined fuldt uddan- og på steder, hvor det lønner sig bedst, er ude for
net personale til såkaldt »konestation«, hvor man en konkurrence, der burde animere de ledende per- .
overlader stationens bestyrelse og pasning til en soner til at imødegå denne konkurrence med andre
eller anden tilfældig dame, som kun stilles over- midler, end en ringere og slettere service, som jo
for det krav, at hun skal nøjes med den beta- blot medvirker til at jage kunderne over i armene
ling for sit arbejde, som banebestyrelsen finder på de konkurrenter, som mere eller mindre ulovligt er parat til at påtage sig de opgaver, som tidpassende.
Her kan det jo med de nøgne tal påvises, at ligere var forbeholdt jernbanerne.
Nå, det nytter vist ikke at komme med sådanne
banen h ar sparet den forskel i kroner, som der er
på hvad en uddannet jernbanemand skal aflønnes snusfornuftige argumenter i en tid, hvor rationamed, og den betaling man kan få ekspeditricen til liseringseksperterne huserer med deres målebånd
og stopure, og hvor antallet af biler stiger proporat passe stationen for.
Heller ikke i dette tilfælde kan der foretages en tionalt måned for måned i takt med den påståede
sikker opgørelse over, hvad banen sætter til på pengerigelighed, hvor kravet om bedre og bredere
dette udslag af rationaliseringen. Men når vi ved, veje og flere og bredere broer mellem vort lille
at ingensinde har kravet om service lydt stærkere øriges bestanddele, lyder stærkere og mere taktfast
og mere krævende end netop i vor tidsalder, så er end nogensinde, anført og fint organiseret af de
det givet, at mange kunder vender sig fra disse store, kapitalstærke motororganisationer, med de
»billige« stationer, netop fordi den betjening disse endnu større og endnu mere kapitalstærke, interstationer er i stand til at byde banens publikum nationale olie- og benzinkoncerner i ryggen.
Farten og tempoet er blevet vor tids mest tilbedikke byder på den service, som nu om dage kræafguder, som selv de højeste myndigheder og
te
prak\'es, en service, som kun en grundig, både
tisk og teoretisk uddannelse, parret med mange- autoriteter bøjer sig i støvet for.
D ette bevises bedst af den nøgne kendsgerning,
årig t dagligt arbejde i jernbanevæsenets mysterier,
formår at give den, der helt alene på en station at en bilist, der kører en gammel væ;geløs dame
skal kunne betjene stationens publikum med, både ned og bagefter flygter og overlader sit offer til
det egentlige arbejde og med de oplysninger, som sig selv og den død, som blev følgen, efter sin an-,.
er et meget vigtigt led i vore dages jernbanetje- holdelse og senere tilståelse af sin ugerning, sættes på fri fod, medens andre, som på anden måde
neste.
Vi er ude for hård konkurrence fra andre trans- afliver deres medmennesker, straks bliver sat bag
portmidler, der står parat til at kapre de kunder, tremmerne, hvor de i almindelighed får lov at tilsom banerne på grund af manglende service viser bringe et længere åremål.
Af alle de mange rekordagtige tal, som Statifra sig. D et burde man skænke en tanke, hvergang
man forringer en stations betjening, enten så den- stisk D epartement tid efter anden lader tilflyde
ne forringelse består i overgang til ukvalificeret offentligheden, er der mange, som bør mane til
betjening eller til delvis lukning i dagtimerne, så eftertanke. Ikke mindst det stadig stigende antal
det publikum, som kommer til disse tider finder mennesker, der hvert år dræbes og lemlæstes på
vore gader og veje. Det sidst offentliggjorte tal
dørene lukkede for ekspedition.
Hertil vil man så måske indvende, jamen, så- viser en kraftig stigning, både i llJ)tallet af dræbte
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og lemlæstede, og burde være et alvorligt memento
til de myndigheder, som har med motorlove og
færdselslove at gøre, om at anlægge en anden kurs
overfor disse tiltagende ulykker, og da navnlig
overfor dem, som forvolder disse ulykker, enten
det så sker i fuldskab eller på grund af manglende
kendskab til motorlove eller færdselslove. De mange uskyldige ofre og deres efterladte har krav på,
at der tages mere alvorligt og mere håndfast på
den tiltagende hob af færdselsbøller, som terroriserer vore gader og veje, og som, hvis det går
galt, slipper fra deres bøllestreger med en meget
mildere straf end andre lovbrydere af tilsvarende
karakter.
Men også på dette område er det vist svært at
råbe myndighederne op, vel sagtens fordi de samme stærke kræfter, som tidligere anført i denne
artikel, også her øver deres indflydelse bag kulisserne.
Ovenpå disse dystre betragtninger, der dog ikke
er mere dystre end de nøgne kendsgerninger fortæller, vender vi os til en af de foreteelser, som
hører januar måned til, nemlig udfyldelsen af den
selvangivelse, som sikkert er dumpet ind gennem
brevsprækken hos de fleste. Det volder jo i almindelighed ikke synderligt besvær hos almindelige
lønmodtagere, for hvem skattevæsenet modtager
lønstrimmelen med hele årets indtjente lønning.
H vad det gælder om, er at huske de fradragsberettigede beløb, som i årets løb er betalt til pension, sygekasse, livsforsikringer og fagforening, og
når man kender disse beløb, kan opgaven ikke være
særlig vanskelig for lønmodtagerne.

-s.

Regler for udbetaling af posthonorarer
på stationer med forenet jernbane- og
posttjeneste på privatbanerne

§ 1.

Almindelig ordning.
Stationsbestyrere på stationer med forenet jernbanetjeneste og posttjeneste oppebærer foruden deres
almindelige jernbaneløn fra jernbanen et ikke pensionsgivende honorar, jfr. dog nedenstående overgangsbestemmelser. D ette honorars størrelse fastsættes på grundlag af de af postvæsenet for
hver enkelt station beregnede enheder, der danner grundlag for postvæsenets betaling til jernbanen, således:

1l

A:

Fra
0 til 199 enheder kr. 230
B: Fra 200 til 299 enheder kr. 345
C: Fra 300 til 399 enheder kr. 460
D: Fra 400 til 499 enheder kr. 575
E: Fra 500 til 649 enheder kr. 690
F: Fra 650 til 799 enheder kr. 805
G: Fra 800 til 999 enheder kr. 920
H: Fra 1000 til 1499 enheder kr. 1035
I: Over
1500 enheder kr. 1150
Til ovennævnte satser ydes et midlertidigt tillæg, der fra 1. april 195 7 er fastsat til SO %D er foretages af postvæsenet beregning af enhederne hvert 3. år. Enhedernes antal skal ved
hver 3-årige opgørelse meddeles stationsbestyrerne, og der skal foretages regulering af honorarerne i op- eller nedadgående retning i henhold
til skalaen, såfremt svingningerne i enhedernes
antal giver anledning dertil.

§ 2.
Stationsbestyrerne har ansvaret for postarbejdets
udførelse samt det regnskabsmæssige ansvar for
kasse- og frimærkebeholdninger m.v. over for
postvæsenet i h. t. den mellem postvæsenet og banen trufne overenskomst.
§ 3.

0 l'ergangsbestemmelser.
Stk. 1. For stationsbestyrere, der indtil 1. april
1958 har oppebåret pensionsgivende posthonorarer, udgør posthonoraret efter nævnte dato følgende beløb:
A: Et personligt pensionsgivende ti llæg til jernbanelønnen af samme størrelse som det af vedkommende hidtil oppebårne pensionsgivende
posthonorar.
B: Et ikke pensionsgivende beløb på SO % af det
under A angivne beløb.
C: Et ikke pensionsgirende tillæg, hvis størrelse ·
for de respektive lønningsklasser og under hensyn til størrelsen af det oppebårne pensionsgivende tillæg, fastsættes til følgende beløb:
a. For tjenestemænd i 11y 7. lk.
Pensionsg. posth. 500 kr. tillæg 900 kr.
Pensionsg. posth. 600 kr. tillæg 900 kr.
Pensionsg. posth. 700 kr. tillæg 1020 kr.
Pensionsg. posth. 780 kr. tillæg 1110 kr.
For stationsbestyrere, der før 1. april 1958
var i 14. lk. og oppebar et pensionsgivende
posthonorar på 500 kr. eller 600 kr. , fastsættes tillægget dog til 224 kr.
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b. For tjenestemænd i 11y 1O. Jk.
Pensionsg. posth. 500 kr. tillæg 150 kr.
Pensionsg. postb. 600 kr. tillæg 150 kr.
Pensionsg. posth. 700 kr. tillæg 300 kr.
Pensionsg. postb. 780 kr. tillæg 450 kr.
c. For tjenestemænd i ny 12. lk.
Pensionsg. postb. 500 kr. tillæg 360 kr.
Pensionsg. postb. 600 kr. tillæg 420 kr.
Pensionsg. posth. 700 kr. tillæg 420 kr.
Pensionsg. posth. 780 kr. tillæg 900 kr.
d. For tjenestemæ11d i ny 15. Jk.
Pensionsg. postb. 400 kr. tillæg 135 kr.
Pensionsg. posth. 500 kr. tillæg 420 kr.
Pensionsg. posth. 600 kr. tillæg 480 kr.
Pensionsg. posth . 700 kr. tillæg 510 kr.
Pensionsg. posth. 780 kr. tillæg 540 kr.
e. For tjenestemænd i ny 18. /k.
Pensionsg. posth. 780 kr. tillæg 968 kr.
Stk. 2. De i stk. 1 fastsatte beløb reguleres ikke
fr emeft er.
Stk. 3. Enhver af de i stk. 1 nævnte stationsbestyrere kan til enhver tid kræve at få sit posthonorar beregnet efter den almindelige ordnings regler. Hans ret til pension af et beløb, svarende til
det i stk. 1, A, nævnte tillæg, bibeholdes.
Stk. 4. N år en af reglen i stk. 1 omfattet stationsbestyrer efter ansøgning forfl yttes til en anden
station med postekspedition, skal størrelsen af hans
posthonorar efter forflyttelsen beregnes efter den
almindelige ordnings regler. Efter forflyttelsen har
han ret til pension af et beløb, svarende til det
pensionsgivende posthonorar, der efter de hidtil
gældende regler gælder for den station, hvortil
forflyttelsen sker, men dog ikke af et højere beløb
end han havde pensionsret af før forflyttelsen.
tk. 5. Posthonoraret og den heraf afledede pensionsret, jfr. stk. 1, A, stk. 3, sidste pkt., samt stk. 4,
sidste pkt., bortfalder ganske, når postekspeditionen på vedkommende station nedlægges, og når
vedkommende stationsbestyrer efter ansøgning forflyttes til en anden stilling - det være sig som stationsbestyrer eller af anden art - ud en posttjeneste.
Stk. 6. Ved forflyttelser i andre tilfælde end
nævnt i stk. 4 og stk. 5 optages der forhand ling
mellem banebestyrelsen og den pågældende tjenestemandsorganisation om, i hvilket omfang pensionsret i henhold til stk. 1, A, skal bevares. I mangel af mindelig overenskomst indbringes det konkrete spørgsmål for privatbanernes fællesudvalg
til afgørelse.
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Stk. 7. For sådanne stationsbestyrere, der aflønnes efter den i betænkningen fra kommissionen
af 1921 angående forening af post-, jernbane- og
telegraftjeneste omtalte »midlertidige ordning«,
træffes der i hvert enkelt tilfælde aftale mellem
banen og de pågældende om den fremtidige ordning, eventuelt under personaleorganisationens og
fællesrepræsentationens medvirken, idet forudsætningen er, at ordningen i videst mulig omfang skal
følge de i nærværende regler givne retningslinier.

§ 4.
æn ·ære11d e regler træder i kraft fra 1. april 1959.
For så l'idt angår tjenestemænd, der falder ind zmder Ol'ergangsbestemmelserne eller er ansat som
stationsbestyrere i tiden 1. april 1958 til 31. marts
1959 dog fra 1. april 1958 eller ansættelsestidspunktet.
1

Til samtlige danske privatbaner,
direktørerne.

Vedr. posthonorarer.
Herved skal vi meddele, at der nu er opnået enighed med de respektive personaleorganisationer om
de hermed følgende regler for beregning af posthonorarer efter 1. april 1958.
For ekspeditricernes vedkommende træder reglerne i kraft fra 1. april 1959.
Vi gør udtrykelig opmærksom på, at den nu
trufne aftale ikke ophæver bestemmelsen i entrepriceoverenskomsten om, at udbetalingen til postekspeditørerne skal udgøre ca. 1 /a af det til banerne fra postvæsenet udbetalte beløb, ligesom det
forudsættes, at de baner, der hidtil bar ydet et
specielt tillæg til kontorhold på 42 kr. om året
for postarbejdet, fortsætter hermed.
Med hilsen
Danske Privatbaners Fællesrepræsentation._
Poul Hjortkjær.

Hovedbestyrelsesm0de

Forbundets hovedbestyrelse afholdt møde i
Fredericia den 10. december 1959 kl. 8,30 med
følgende
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Lønudvalget. (Posthonorarer).
3. Banelikvidation.
4. Tillidsmandskursus.
5. Eventuelt.
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Formanden, togfører M. Sølund, bød velkommen til h ovedbestyrelsen og udtalte ønsket om en god og saglig behandling af den
fo religgend e dagsorden og gik derp å ove r til
dagsordenens punkt 1.
Forbundsformanden indledte sin beretning
med at redegøre for indholdet af forskellige
skrivelser og cirkulærer fra landsorganisationen De samvirkende Fagforbund, fra A rbejdernes Oplysningsforbund og fra Internationalt Transportarbejderforbund. - De oplæste
skrivelser gav ikke anledning til nogen debat
og toges til efterretnin g.
Fra Landsforenin gen af pensionister ved
danske privatbaner forelå en henvendelse til
forbundet med forespørgsel om der snart kunne
vemes en ordning af pensionsforholdene for
de før 1958 afskedigede tjenestemænd. Sølund
havde besvaret henvendelsen og i sit svar
redegjort for de hidtil førte forhandlinger om
ordningen af pensionsforholdene for de "gamle"
pensionister. Det var formandens opfattelse af
de hid til førte forhandlinger, at både finansministe ren og trafikministeren var velvilligt
incistillet overfor en tilfredsstillende løsning af
dette indviklede pensionsproblem, der som tidligere meddelt behandles i et ministerielt ekspertudvalg, hvis arbejde vi må afvente resultatet a f og så håbe, at dette resultat bliver
en god og forsvarlig ordning af de "gamle"
pensionisters fremtidige pensionsvilkår.
Punkt 2. Formanden gav en udførlig redegørelse for forløbet af de siden sidste hovedbestyrelsesmøde afholdte møder i det nedsatte lønudvalg. Som det vil være kendt fra
dagspressen , er det af lønudvalget udarbejdede udkast til det nye lønnin gsreglement nu
forelagt folketin get af ministeren for offentlige
arbejder, Kaj Lindberg. Forslaget fik i tinget
e n velvillig modtagelse og sendtes straks i
udvalg, som er indstillet på en hurtig udv.:ilgsbehandling og derpå en forhåbe ntlig lige så
hurtig behandling i det høje ting. Hvis forsla get
vedtages i den foreligge nde skik kelse, hvad det
formen tlig gør, s kal det derpå i trykken og ud til
lo kal forhandling ved de e nkelte baner. (En tilsyneladende overflødig forhaling, da det i forvejen e r tiltrådt af banernes repræsentanter
og y derligere af folketin get ophøjet til lov.
Ref. anmærkn.).
De tilbageværende uløste problemer - t jene-
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stetidsregler og reglerne for særlige ydelser ka n der ikke ventes optaget forh andlinger om,
førend de samme problemer er behandlet og
en tilfredsstillende løsning opnået for statstjenestemændene. Til den tid må det være vor
opgave at få disse regler og bestemmelser for
DSB overført til også at gælde for vore medlemmer.
De fremtidige posthonorarer opnåedes der i
lønudvalgets sidste møde næsten enighed om,
men da mødet trak så længe ud, at renskrivningen af protokollen ikke kunne nås den dag,
vil underskrifterne på dette afsnit om posthonorarerne først kunne finde sted senere.
Både formanden og næstformanden redegjorde
overfor hovedbestyrelsen udførligt om de nu
afsluttede forhandlinger om de fremtidige posthonorarer, derunder de forskellige satser, som
vi dog ikke her vil gengive, førend begge parter har underskrevet mødets protokol.
Punkt 3. Formanden gav hovedbestyrelsen
en orientering om forløbet af likvidationen af
de baner, som er lukket og under likvidation
Juelsmindebanen og Kalvehavebanen vil næppe
ved den igangværende likvidation kunne skaffe
fuld dækning for de anmeldte pensionskrav,
og det samme må vist desværre siges om
Hammelbanen, hvor arbejdet nu er så langt,
at der den 18. december i år skal" afholdes afsluttende møde.
Punkt 4. Formanden meddelte, at der er
skaffet det fornødne materiale til veje til at
kursus kan afh oldes som påtænkt. Formanden
gav end videre hoved bestyrelsen en orientering af den rent praktiske tilrettelæggelse af
det påtænkte kursus, derunder deltagernes indkvartering m. m . Efter en drøftelse af forman dens udtalelser, enedes hovedbestyrelsen om,
at forsåvidt den fornødne tilslutning opnås, da
at afholde tillidsmandskursus i Kolding. Der
startes den 25. januar 1960 kl. 14,00 og sluttes af den 29. januar kl. 13,00. Der vil andet
sted s i bladet findes meddelelse om dette tillidsmandskursus. Fristen for tilmeldelse er sat
til den 10. januar 1960, og medlemmer, der
ønsker at deltage i det forestående kursus,
skal senest denne dato have underrettet forbundets formand om deltagelse.
Punkt 5. Eventuelt. Intet.
Sekretæren oplæste protokollen fra dagens
møde, der godkendtes og blev •underskrevet,
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hvorefter formanden sluttede mødet med at
takke for god og saglig behandling af dags- s.
ordenens punkter.

Ansættelser ved Aalborg Privatbaner
På de i det kommende lønningsreglement fastsatte vilkår, er der ansat følgende 2 portører fra
1. januar 1960 :
Knud Ove Nielsen i Fjerritslev.
Bent Vejen Madsen i Ulsted.
Endvidere meddeles antagelse af 8 portøraspiranter:
Navn

Edgar Algreen Nielsen
Herluf Olesen
Peter Nielsen
Henning Jensen
J. A. Broberg Mortensen
Kristian Røn Pedersen
Poul Johan Sørensen
Gunnar Jensen

Tjenestested

Lonanciennitet

Sæby
Vadum
Bælum
Dronninglund
Langbolt
Frederiksh. G.
Skelum
Skovsgård

l. 6.
1. 6.
1. 7.
1.10.
1.10.
1. 1.
1. 1.
1. 1.

1958
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960

Det er med tilfredshed vi bringer ovenstående
meddelelse fra vor afdelingsformand ved afdeling
8 - Aalhorg Privatbaner. Den viser, at der dog
endnu er privatbaner, som indser det fornuftige i,
at man ikke konsekvent lader ledige tjenestemandsstillingers arbejde udføre af ekstraarbejdere,
når de hidtidige tjenestemænd søger og får bevilget deres afsked, men har forståelsen af, at det
tjener både banerne og dets fastansatte personale
bedst, når det personale, som skal bestride
den daglige tjeneste, gennem tjenestemandsansættelsen knyttes nærmere til arbejdet og gerningen, end det kan forventes af mere eller mindre tilfældigt antagne ekstraarbejdere.

Folketinget
(Foresat fra nr. 1)

Jens Chr. Christensen: Fra venstres side er vi enige i , at privatbanefunktionærerne løn- og pensionsmæssigt må behandles efter principperne i lønningsloven, men vi er - i lighed med den stilling,
vi indtog ved behandlingen af lovforslaget om
privatbanerne i 1956 - imod, at privatbanerne
skal bære en større økonomisk byrde end tidligere. Imod vor protest blev der ved loven af 1956
givet staten mulighed for delvis at tvinge privatbanekommunerne til at bære 15 pct. af det såkaldte reguleringstillæg. Selv om samme forde-
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lingsprocent bibeholdes også efter nærværende
lovforslag, betyder det alligevel en årlig udgift
for privatbanekommunerne på et sted mellem
500.000 og 700.000 kr. Det er jo i allerhøjeste
grad vore fattigste egne, der opretholder privatbanerne, de er til dels nødt til det, og de er nødt
til at finde sig i den forskelsbehand ling, de udsættes for i sammenligning med landets øvrige borgere. Men det ville være uretfærdigt efter venstres mening, dersom denne forskelsbehandling
stadig skal blive værre. For staten er det ikke store penge, det drejer sig om, og jeg vil tro, at vi
under udvalgsarbejdet vil kunne tale os til rette
om de småpenge, som det jo egentlig er for staten, og udgiften for det offentlige bliver den samme, enten vi tager pengene fra kommunerrfe eller
tager dem fra staten.
Hvad angår Alborgbanernes pensionskasse, vil
jeg lige nævne, at det ikke er nogen ny skade, der
her er opstået; den har været der fra gammel tid.
Jeg håber, at den højtærede minister, når disse
forhold nu skal bringes i orden, vil være meget
velvilligt indstillet over for Alborgprivatbanerne.
Jørgen Jørgemen (Ullerup): Jeg finder ingen
anledning til at gå ind i en gennemgang af det
foreliggende lovforslag. For mig at se, er det en
simpel retfærdigbedshandling, der her foreslås
over for de tjenestemænd, som er ansat ved privatbanerne, og mit parti er naturligvis parat til at
gå ind i et sagligt udvalgsarbejde om lovforslaget
og har en velvillig indstilling til det.
Else Z euthen: I lighed med de udtalelser, der er
fremsat af andre ærede ordførere, skal jeg udtale,
at også mit parti er af den anskuelse, at det princip, at løn- og ansættelsesvilkår for privatbanernes
tjenestemænd må følge reglerne i de gældende
statstjenestemandslove, ikke kan brydes. Da der
ydermere foreligger en enstemmig indstilling fra
det af ministeren nedsatte udvalg om, hvorledes·
man overfører de nye pensionsregler på privatbanernes særlige pensionsforhold, og da denne indstilling, som ministeren har fulgt, forekommer os
meget rimelig, stiller vi os venligt over for det foreliggende lovforslag.
I denne forbindelse vil jeg gerne sige til det ærede medlem hr. Jens Chr. Christensen, at det er ganske vist ikke mange penge, det drejer sig om, hvis
man mindsker kommunernes forpligtelser, men staten skal jo spare. Jeg minder det ærede medlem om,
at udvalgets indstilling var enstemmig, og at altså kommunalorganisationernes repræsentanter som
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følge deraf har givet deres tilslutning til det her
foreliggende lovforslag.
Vi stiller os også venligt over for forslaget i
§ 1 b om, at garantioverenskomsten også skal omfatte de godtgørelser, der tilkommer tjenestemænd,
som afskediges _uden at have opnået ret til pension.
Vi vil imidlertid gerne have lejlighed til at se nærmere på enkelthederne i et udvalg, som jo sandsynligvis vil blive nedsat.
Gøting: Jeg skal indskrænke mig til kort at tilsige mit partis velvillige støtte til lovforslaget.
Alfred Jensen: Også den kommunistiske gruppe
kan give tilslutning til lovforslaget. Jeg forstod det
sådan, at der kunne være visse problemer vedrørende kommunernes dækning af underskuddet; det
fremgik af den ærede socialdemokratiske ordførers bemærkninger og også af det ærede medlem
hr. Jens Chr. Christensens bemærkninger, og jeg
må sige, at vi ikke har noget imod, at man tager
disse problemer op til undersøgelse. Men det lyder unægtelig nog et mærkelig t, at man står og taler om, at 500.000 til 700.000 kr. ikke er penge,
for når vi skal diskutere ydelsen af et sådant beløb til langt, langt flere personer, bliver det pludseligt et beløb af dimensioner og et omfang, som
partiet venstre ikke kan gå ind for. Ja, man mærker jo tydeligt hensig ten dermed. Men det skal nu
ikke afholde os fra at give tilslutning til de bestræbelser, der måtte blive gjort for at lette de udgifter, kommunerne måtte få som følge af, at lønninger og pensioner føres op til samme niveau,
som gælder for statens tjenestemænd.

Ministeren for ofjentlige arbejder (Lindberg):

Jeg vil gerne takke de ærede ordførere, som har
givet tilslutning til det foreliggende lovforslag.
Det er rigtigt, som det har været fremhævet, at
det, der er foreslået, i og for sig kun er en konvertering af den bestående ordning, og at der sådan
set kun ligger det nye deri, at vi nu tager de tjenestemænd med, der kommer ud for den kedelige
situation at skulle høre op og uden at have ret til
pension, således at de får en lidt bedre stilling med
hensyn til godtgørelse, end de hidtil har haft.
Jeg vil gerne sige til det ærede medlem hr. Jens
Chr. Ch ristensen, at spørgsmålet er jo ikke så enkelt, at det bare drejer sig om at flytte en udgift
fra kommunerne over til staten. Der ligger andet
og mere i dette spørgsmål. Kommunerne er jo repræsenteret - og stærkt repræsenteret kan man
godt sige - i privatbanerne, og det må jo være rimeligt at opretholde en vis forbindelse mellem
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den bestemmelsesret, man har over privatbanernes
skæbne - jeg tænker her på nedlæggelse af baner
o. s. v. - og den økonomiske belastning, der er ved
driften af banerne. Det er det princip, der ligger
bag ved ordningen, og jeg synes i og for sig også,
at det er lidt underligt, at partiet venstre i den nuværende situation, hvor man har fremsat et program med store besparelser i staten, på et sådant
område går den stik modsatte vej. Det er i virkeligheden det, man gør med det forslag, som det
ærede medlem hr. Jens Chr. Christensen stillede
her. Man går den stik modsatte vej og vil belaste
staten med en højere udgift end tidligere.
Men det væsentlige for mig i dette spørgsmål
er det, som den ærede socialdemokratiske ordfører
fremhævede, at man har været helt enig om forslaget i de forhandlinger, der har været ført med
de kommunale repræsentanter. Det er vel heller
ikke helt rigtigt, hvad det ærede medlem hr. Jens
Chr. Christensen sagde, at det væsentlig er de fattige kommuner, det drejer sig om. Der er også
privatbaner andre steder end specielt i de kommuner, man kan kalde de fattigste. Vi må jo dække
underskuddet for samtlige privatbaner, hvad enten de ligger i den ene eller den _anden egn af landet. Jeg tror altså ikke det vil være klogt at gå ud
fra, at man under den udvalgsbehandling, der skal
væ re nu om lovforslaget, uden videre kan rykke
ved de principper, man fastlagde i 1956. Dette er
en ajourføring af forholdene.
Jeg vil selvfølgelig gerne overveje det spørgsmål, som det ærede medlem hr. Aage Knudsen
rejste om at gå op til en højere dækning af privatbanernes underskud, nemlig fra maksimum 70 pct.
til 75 pct. Jeg tror nu, dækningen ligger i det rigtige leje. Hvis vi skal ind i den rationalisering og
forenkling at hele privatbaneområdet, som vi tilsigter, tror jeg, det vil være farligt, hvis vi går for
langt med hensyn til en højere underskudsdækning ,
fra statens side. Jeg tror, det så vil blive vanskeligere med hensyn til den nedlæggelse af privatbaner, som i et vist omfang skal finde sted i de kommende år.
Jeg takker altså for den tilslutning, der er givet,
og håber, man i udvalget kan blive enige om at
følge de principper, der findes i den gældende lov.
Jens Chr. Christensen: Jeg vil gerne sige til den
højtærede minister, at der bliver jo ikke tale om en
forøgelse af udgifterne, hvis der sker en overflytning af dem fra kommunerne til staten. D er er
noget urimeligt i, at i de egne, hvQr der kører pri-
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vatbaner, må kommunerne tage en vis part af udgifterne selv, foruden at de på lige fod med de
øvrige skatteydere er med til at opretholde statsbanerne. Det er denne forskelsbehandling, vi fra
vor side gerne havde set ændret, således at ordningen harmonerede med, hvad der ville være
sundt og rigtigt.
Det ærede medlem hr. Aage Knudsen nævnte,
og jeg forstod, at den højtærede minister ikke var
uvillig heroverfor, at man kunne øge underskudsdækningen fra maksimum 70 pct. til 75 pct. Jeg
tror, den i øjeblikket ikke går over 67 pct. Det ville
i nogen måde harmonere med det, vi fra vor side
ønsker, og jeg vil takke den højtærede minister for
det delvise tilsagn, vi har fået.

Ministeren for o.ff entlige arbejder (Lindberg):

Jeg vil gerne sige til det ærede medlem, at hvis
ikke det betyder noget at flytte udgifterne fra kommunerne til staten, så forstår jeg ikke rigtigt, at
det ærede medlems parti, venstre, har fremsat deres forslag vedrørende skolebespisningen, for det
er jo i virkeligheden det samme, der finder sted på
det område, bare i omvendt orden.
Hermed sluttede forhandlingen.

Lovforslagets ol'ergang til anden behandling
l'edtoges uden afstemning.
Aage K nudsen: Jeg foreslår, at lovforslaget hen-

vises til et udvalg på 17 medlemmer.
Uden forhandling eller afstemning vedtoges dette forslag.

Baneafdelingernes Forening

afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 9. december
1959 på "Hotel Vasegården" i Fredericia med følgende
Dagsord en:
1. Regnskabet.
2. Husleje.
3. Pension.
4. Tjenestetid.
5. Forskellige forespørgsler.
6. Eventuelt.
Formanden, banefmd. Hove Andersen, åbnede
mødet med at byde velkommen og meddelte, at
baneformand P. J ørgense11 ikke var kommet til
stede. Derefter gik man over t il behandling af
dagsordenen.
ad 1) Kassereren gav en oversigt over regnskabet for juli kvartal 1959. Indtægterne udviste
e t beløb på kr. 11.456,06 og udgifterne et beløb
på kr. 3.885,53, således at der fremkom et overskud i kvartalet på kr. 7.570,53. I forbindelse med
drøftelsen af regnskabet vedtoges det at foretage
en ompostering af foreningens midler, hvorved man
opnår en højere rente. - Toges til efterretning.

1'-ir. 2

ad 2) En afdelingsformand søgte i en skrivelse
oplysninger om betaling af husleje i tjenestebolig
efter den nye beregningsmåde. - Skrivelsen refereredes, og formandens svarskrivelse godkendtes.
ad 3) Der forelå skrivelse fra et medlem med
forespørgsel om beregning af pension til en maskinpasser, der havde søgt og fået bevilget afsked
fra den 1. maj 1959. - Formandens svarskrivelse
oplæstes og godkendtes.
En banefmd. søgte oplysninger om pensionering,
der falder ind under aftrapningsreglerne. - Formandens svarskrivelse godkendtes.
Endvidere forelå en forespørgsel fra en pensionist om beregning af pension efter de nye og de
gamle pensionsvedtægter. - Formanden havde afsendt svarskrivelse med de ønskede oplysninger.
Svarskrivelsen godkendtes.
ad 4) Der forelå en henvendelse fra en P.kspeditrice med forespørgsel om manglende fridage. Formanden havde tilsendt afdelingsfmd. en skrivelse for at søge nærmere oplysninger til spørgsmålet. Afdelingsformanden havde sendt de fornødne oplysninger, og sagen toges til efterretning.
ad 5) En skrivelse fra en afdelingsfmd. vedrørende pension og folkepension var besvaret af
formanden.
En skrivelse fra en afdelingsformand angående
personlig aftale om personligt tillæg, som ved direktørskifte var bortfaldet, var besvaret af formanden.
En skrivelse fra en afdelingsfmd. om beregning
af alderstillæg til en banefmd. var besvaret af formanden.
ad 6) Man drøftede et spørgsmål om indplacering, og formanden gav et kort resume over forhandlingerne om postlønningerne.
Hermed var dagsordenen udtømt. Protokollen
blev oplæst og godkendt, hvorefter formanden
sluttede mødet.
Age.

Stationsbetjent eller portør

søges snarest til afløsningstjeneste p å stationerne. Hjemstedsstation: Ebeltoft.
Ansøgning bilagt bekræ ftende afskrifter af
anbefalinger rn. v. bedes senest den 31. januar d . å. sendt til
Ebeltoft-Trustrup Jernbane,
direktøren
Ebeltoft.
Ansvarhavende: M . So/und
Redaktionssekretær:
Overportor Marius Pederse11, Frodesvej 10, Nakskov
Redaktionsudvalget:
Aage L arsen, Lergravsvej 33 1 , København S.
Trykt i Horse11s Bogtrykkqi
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Jernban ens damer anbe fa les

Salon

Jernbane ns folk an befales

"LÅ_d..[J"

Alt i mod erne hårp leje
1. KL. BETJENING

v/ f ru G . Sørensen

Århusvej 35

Telefon 602

I

I

HADSUND

Vi anbefaler

S toregade 46 . Tlf. 14 1
ALTID I. KL.s BR ØD O G K AG ER

Stor egade 16

v /. Tove Damgård S ørensen

Fisk på bordet hele år et
Kun 1. k l.s friske fis k

S toreg ade 38

Tel e fon kiosken

. T elf. 255

v / .!\Irna Jørgens en

Al t i d ag, og u ~eblad e samt festtele,
grammer og skri verekvisitter.

Storegade 31 . Telt. 108
Stort udvalg i parfumeri og bijouteri

I

NR. SUNDBY

e/<_ø.B.m..a._nd..

J pct. rabatsystem

SPANNERS KØRESKOLE
v / Betty Span ner

Sa bro Korsvej-

Tlf. Mundelstrup 111

Slagterforretningen
v / J. P. Spang
Studsgade 12

Altid 1. kl. vaz-ez·

Tlf. 2 39 I 5

J ern banens folk an befales

Bager/orrelningen

A /tid I. kl.s brød • kager
Bestillinger til fester modtages

---

Jernbanefolkene an befales

I

VA R D E

Is- og Chokoladeforr etningen
v/ O tto

Tlf. 792

Skrædderforretningen I
Tlf. 1070

I. kl. a rb ejde o g fora rb ejdni ng
Køb hos v o re annon cø rer ?

13,17

.

Als Kro og Badehotel

anbefaler sig med små o g store selskaber

I . kl. køkken

(Ny vært)

.

Tlf. 2 19 f3

v / G. Jørgensen
V . Ring!?ade 76 . T lf. 314 54

Alt i dybfrosne varer
1. kl.s Kød . Pålæg og Salater.

Bager/orretningen

v/ H. F. Agerholm

Lørdag 9 .t2

I

AL S

Thomsen

I

Østerbrogade 6
Telefo n 436
Konsultation :

9 =12 -

Sejer Nie lsen

V. Ringga de 80

R inggå rdens kødudsalg

Tandlæge Poul Jørgensen

v/ Henning Thomsen

I

LØGSTØR

v/ P.

Jem banen s fol k anbefales

S PE C : Islagkage.

Jernbanens folk a nbefales

Ka i on i a l f o rret n i n g en

1 . kl.s kolonial, vin, kaffe,
konserves og tobakker

anbe faler s ig me d alt i is og konfekture.
Altid friske vare r.
Be stilling på is modtages.

Jensen
Sfor egde 45

J. K.

folk an befales

Ny indehaver: P M . H ove
Wærumsgade 11 a, tlf. 2 53 04

v i T. N O R UP
TELF. 2 l l 2 6

Kolo nial Vin Konserves
Tobakker Kaffe

I

Storegade

'J-,>i.isø.1i. Salonen

J ern banens folk a nbefales

J)arfumeriet

v / Edel Møller Hansen
Storegad e 2 . Tel efon 11

I

Trikotage

Ola v Søren sen's

Jernbanen s da mer anbefales

Jernbanens

Jern banens fol k an befales

Tlf. 118

v/ Ma rtha M. Jen sen

Skovvejen 71, tdefon 3 24 68
Aben til kl. 21

vi Inger Frederiksen
Skov vej en 65
Tlf. 2 99 98
Alt i moderne bårpleje

Bagermester J ENS J. T R AN E
FISKEHALLEN

>>Ka geb oden«

Sdr. Ringgade 59 . Tlf. 4 21 78
I. k l. s brød og kager
M o rgenbrø d bringes
J e•n banens folk anbefales

Fiske• Handelen
v/ H . Thorsen

Rimelige priser
T lf. Als 1

Hammershusvej 41, tlf. 6 99 28

A lt i årstide ns fisk sam t f oreller

I

I
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Vi an b efaler

---=I •~·_ __R_A_N_D_ E_R_s_~I

STRØG ETS BLOMSTER

Søndergade 58

v/ E. Frandsen

Betonrør for k loak o g afva ndi ng
Havefliser , Byggeblokke
Jernbanens folk a nbefale s

Frugt== og Grøntforretningen
.

Marien dalsvej 16, tlf. 3666

Tlf. 2 77 11

Jernbanens fo lk anbefales

v/ Aage J . Ha nsen
K un 1. kl. va r e r.

Vorup
Cementva refabrik

ho s S øren

Nørre Alle 96

.

T lf. 2 26 51

Østervold 45 . Telefon 1573
SKIP P ERHUSET

Slagterforretni ngen

Vi anbefaler

CIGA RFO RRETNIN G EN

Skolegade 33,35

Alt i tobak og vine,

v / E. Jørg ensen

Tlf. 2 28 78

V i fører o gEå s pecialartikler

Privatban ens fo lk anbefales

X 1 U 1ns

B arnedå b

Ko nfirmatio n

F ød selsdag

Jernbanens fo lk anbefales

Bryllup m. m.

Ring Kiosken

Papirvarer -

Telegrammer -

T ipsforhand ler

Blomster

Jernbanens folk anbefales

hj . af T hun øgad e og Norsgade
A lt i fri ske frugter og b lomster

Tlf. 2 77 61

v/

J.

Damkæ r Jensen

Set. Mogensgad e 56 . Telf. 2316

v/ Frede Jensen
Aalb orgvej 45 . Te lf. 231 ~

1. kl.s brød s aint Inejel'iprodukter

v/ A ase Ras mussen
G rav ene 2a ( Privatbankens bygnin g)
Telefon 1055
-

Rin g venligst og afta l tid

Selvbetjenings=Vask eriet

Vesterbro Ny Vask

v/ Inger Else Lund Nielsen
anbefaler sig med alt i friske blomster og moderne binderi

Ves terbrogade 18

Tlf 3175

Tlf. 2 29 06

N Y V ASK er nem, hurtig og skånsom

~I_ _ _ _ _ _ _s_T_O_R_E_V_O_
R_D_E_ _ _ _ _ _~I

l,,__A_
A_L_E_s_·T_R_U_P_--=I

Vi anbefaler

KO LONIALFOR RETNINGEN
v/ Børge Støy

1. K L. KOLONI A L

Storevorde

I

V i a n befal er

,,Ingers blomster"
Nørrebrogade 10

Tel f. 30 - 502

· SPI RELL A

Frugt== og Grøntforretningen
Juul P edersen

Vib o r g S ti f tstiden de

Brødudsalget

v / E. H . Kristensen
V esterb ro gade 26, tlf. 2 80 68

v/ E.

Viborg Stiftsbogtryk keri
Bogbinder i , Papirhandel
Telf. 8 • Mathiasgade 34

M o d erne hårpleje . 1. kl.s b etjening

»MARIZTA«
Grønt

I

V IBORG

Frisør salonen

J ernbanens fol k anbe fa les

Frugt

I

J ernb anens da mer anbefales

v/ A. M . Petersen

T elefon 3 47 48

A lt i ugeblad e -

Altid 1. kl. kød - Flæsk • På læg

F. V . Backhausens eftf.

'Reslauranl

v/ Chr. Mulvad . Klostergade 37 . T elf. 2 10 77
FAM ILI EFE S TER:

Villy Anderse n

Dronning borg Boulevard 93, tel1. 4 736

. VIN . KONSER VE S
Prøv min gode ka ffe

Tandlæge

Vilhel,;, Fog

Aagade 22

Tlf. 226

Konsulta tion : 9 - 12 og 13-16,3 0
Lørdag 9-12

Annonceekspedition: Dansk Privatbaneblad, Smedegade 16, Horsens.

