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DE RUSSISKE JERNBANEFUNK
TIONÆRERS KAAR
Der har i d n sid te Tid været megen
Di ku ion i ovjetpr en meddeler det
internaitionale
rb jdsbur-eau russi ke
fdeling, om Lønningern ved J ernba
nerne, og i denne Di ku ion bar Landet
almindelig ifinan ielle Til tand været mest
frember kende.
Det ru i k � A rbejd aar< trækker
ig fra 1. Oktober til 1. Oktober, og de før
te ni Maan der af det id te \ ar vi er føl
gende • tilling f 0 r Jernban funktionærern
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-» uldrubel n<, hvorefter der regnes, er
en antaget Penaeenb d, udtrykt i de cir
kulerend Peng Købeevne efter Prisin
dek et i Forhold til Købeevnen før Krigen
(1913).
Tabellen vi er i Perioden en rask tig
ning i Lønnina rne, m n det hævde og-

2. OKTOBER 192 3

saa at man nu r naaet Højdepunkt t i
Forhold til Jernbanern Indtægt og at en
yderlig tigning ikke kan tænke uden al
mindelig Bedring i Land ts Økonomi.
Gennem nittet for Perioden bliver 7,70
Rubler. D t bliver Kr. 15,40 pr. Maaned,
eller rean t med den danske Krone Kø
beevne, paa amme Maade om Ru erne
r,eaner med Rub lens, en Realløn paa ca.
Kr. 27,00.
Dette ligg-er betyd lig under den Løn,
som M talarbejderne og Grubearbejderne
faar, hvilken i d n n vnte Period var hen
hold vi Rubi r 12 90 og 13, 0 pr. Maanoo.
rrager man f. Ek . Lønn n i de tre Fag
for Mart Maaned, 0
ammenlian r den
med Lønnen før Krigen, bliver Billedet
aalede
17

Gennem niti. Ge nnemsnitl.Marl lønnens
Maaned løn Maaned løn Proce n t af før
Krigslønnen
1923
før Krige n
Grubearbejdere R. 34,00
14,00
41
Metalarbejdere " 33,00
14, t 7
43
Je rnba nefunktio nærer . . . . ,, 34,60
27
9,33
Fag

Jern banefunktionærerne
Gennemnit løn var altsaa kun 27 p t. af Lønnen
før Krigen, og da Lønnen før Krig n 6& Kr. pr. Maaned - v l kan kalde Eki ten minimum, er det af Intere e at vi
de, hvorlede J.ernban funktionærerne for
maar at dække nder kuddet i der maa
n dlige Budget. varet find i et Budget
for en Jernban [unkti nær for \ ej o a
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Kommunikationer sidste Oktober. Dette
viser tydeligt, at Funktionærens Løn
kun strækker til for en Trediedel .af hans
nødtørftigste Behov, og at henimod en Tre
diedel .af hans Udgifter maa dækkes ved
illegale Midler. Disse er Modtagelse •af
Bestikkelse og Tyveri. Stilling-en vises bl.
a. deraf, at i Følge Kommissariatets Be
retning blev der i 1922 paa Jernbanerne
stjaalet 400 000 Pud Gods om Maaneden.
De dratiske Straffe, som Diktaturet har
statueret, har imidlertid indskrænket disse
Tyverier betydeligt.
Det russiske Kommunistpartis 12.
Kongres (i April 1923) erklærede, at '
Grundaarsagen til Bestikkelserne og Kor
ruptionen indenfor Jernbaneetaten var den
utilstrækkelige Løn, som Jernbanefunk
tionærerne fik, og vedtog en Resolution
som krævede, at Lønningerne ved J ernba
ner�e maatte højnes, saa de kom i Højde
med Grubearbejdernes og Metalarbejder
nes. Diktaturet siger, at finansielle Van
skeligheder har gjort dette umuligt. De
rnssiske Jernbaner har sine Indtægter fra
to Kilder. Det er Indtægten af Traifiken og
om Regel betales
Regeringens Tilskud.
Lønningerne af Statstilskudet, og de an
dre udgitter dækkes af Trafikindtægterne.
Den store Stigning i Lønnen i Januar
, beUen) skyldes den
(som fremgaar af· Ta
store Forøgelse af 8 tatstilskudet den Maa
ned, samt at 220 000 Jernbanefunktionæ
rer, som ansaas for overflødige, afskedi
ge, des ved • ytaar. - Funktionærernes
Antal gik ned fra 980 000 i December 1922
til 760 000 i Januar 1923.
Diktaturet giver kun ringe Haab om
snarlig Forbedring. En videre Reduktion
af Funktionærernes Antal er umulig, uden
at indskrænke Trafiken, og Statens Finan
ser tillader ikke nogen væsentlig Forøgelse af Tilskudet. Bedring kan kun indtræ
de ved forøgede Trafikindtægter. I Følge
»Economischeskaia shisn« for 21. Juni i
Aar, er de samlede Trafikindtægte'r 19221923 anslaaet .til 322 Millioner Førkrigs
rubler, og Statstilskuddet for samme Pe
riode udgør 134 Millioner Førkrigsrubler.

Jernbanernes samle�e Indtægt i det lø
bende Aai· bliver saaledes 456 .Millioner
Førkrigsrubler, medens de samlede Udgif
til 497 Millioner.· Der vil saa
ter anslaa.s
•
ledes blive et Underskud paa henimod 40
Millioner Førkrigsrubler udover Statstils kudet, og dette borttager enhver -Mulig
hed, for at nogen Del af Indtægterne yder
ligere kan blive anvendt til Lønningsfor
højelser. Under disse Omstændigheder
synes det, som om en Lønningsforhøjelse
ikke kan ventes i en nær Fremtitl, med
mindre Statstilskudet skulde blive betyde
lig forøget, og dette giver Regeringen in
gen Haab om.

EN HUMAN HERRE

slden Sparekommissionen afgav sin
Betænkning - der gav Anledning til al
vorlige Drøftelser af mange Ting, der hav
de sin Interesse for Lokomotivpersonalet
- har der været forholdsvis Ro om f nge
niør sør-ensens l avn.
Derfor var der vist ingen der ventede
andet, end at illi:. Sørensen ved første giv
ne Lejlighed vilde forsøge at ramme Personalet eftertrykkeligt - fordi de den
Gang tillod sig at være af en..anden Me
ning end ham - og fordi de ikke blindt
underkastede sig; men vovede at protestere
mod hans ' pareteori, der kun gik ud paa
at skade det.
Men med Hensyn til Roen der har væ
ret siden , da var man klar over, at det kun
var for en stund. Der· manglede kun In- .
geniøren Lejlighed til at f.or.tsætte � hvor
han slap, saa mange Gange før - men
han vidste lige paa en Prik, naar 1'iden
var inde igen, og paa hvilken Maade han
skulde faa sig hævnet paa Per�onalet.
Enhver, der hr fulgt Hr. Sørensen i den
enere Tid, har sikkert kunnet mærke,
hvorledes han har gaaet og skumlet med ·
sine onde Planer; dels har man kunnet
lutte sig dertil af Ord, han Tid eMer an
den har ladet falde, og i det hele taget af
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denne spyd�ge Maade, hvorpaa han har
henvendt. !,-ig til Personalet. Hele hans
Maade at være paa overfor· dette, har kun
kunnet indgyde Enhver Anelsen om - at
der var en Fidus i Baghaand. Og Hr.
Sørensens hoverende Maade at vær-e paa
i den senere Tid, har kun været et Udslag
af den Glæde, han har følt ved at .se Tids
punktet nærme sig - da han kunde lægge
Kortene paa Bordet.
Og nu er hele Spændingen udløst. De
nye ',rurforslag, som Hr. ørensen •har ud
ar�jdet, er fremsendt til Personalet, og
man maa sige: at det ikke er Smaating,
han har at byde paa - det er virkeligt et
stort. Værk - hvor hele Hr. Sørensens
Aand og hele humane Tankecrang kan læ
ses !J1ellem Linierne.
Jo - Hr. Sørensen har virkelig gjort
sig Umage, det kan man straks slutte s-ig
til, naar man gaar Turlisterne igennem.
Hr. Sørensen vender sig sikkert ogsaa med
Tiden Paaskønnelse derfor - maaske i
Form af en lille Dmiør. --Ingeniøren er
-jo en smart Mand, dm ikke siger nej Tak
til en Skilling, naar den blot er tjent paa
hæderlig Vis, selv om det er sløj,e Tider
for Staten og tjent paa andr-es Bekostning.
ej, det gør denne Herre sig ikke krup
ler over, det det drejer sig om for ham er:
at han faar andre til at tro - at han ar
bejder i Statens Interesse - det gælder for
ham om at komme til, hvor ban kan gøre
sig bemærket.
D_ette er ogsaa udmærket lykkedes for
ham. Saa godt er det lykkedes: at vistnok
de fleste, der skal omgaas ham, 1beklager
- at han nogensinde kom inden for Stats
banernes Rammer.
Selve Turene, som Ingeniøren har stil
let op, er noget af det værste Makværk, der
endnu er præsenter-et Lokomotivmænd.
Der er sikkkert ikke den Kategori i Lan
det - •hverken inden for Statsbanernes eller i det private Erhverv, der har været
budt lignende Arbejdsv, ilkaar.
Det lyder maaske lidt utroligt, men er
ikke de tornindre Tilfældet. Hele Makvær
ket er præ 0et af en hensynsløs Udnyt-

telse af Personalet - opfunden af en egoi
sti k ·næverhjernet Fanatiker - der sæt
t :r alle Hensyn til Side, naar det gælder
om at fr.emme sine egne Interesser og hæv
ne ig paa andre, der er underlagt hans
Teorier.
Man faar uvilkaarligt det Indtryk, at•
Ingeniør Sørensen betragter dette: at staa
paa en Maskine daglig fra Morgen til Af
ten, som Sport. Andet kan man ikke faa
ud af Turforslagene, naar man gaar dem
igennem.
Naa Hr. Sørensen er jo ogsaa Sports
mand, derfor ser han maaske lidt sports
mæssig paa Lokomotivtjenesten. Men hvis
Hr. Sørensen lagde Mærke til, hvorledes
mange af Lokomotivfolkene, ofte i en for
hold vis ung Alder faar et daarligt Ud
sende, ry ter paa Hænderne og ser afkræf
tede og sløve ud, saa maaske han bedre
forstod, at det ikke er Sport, men haardt
Arbejde at staa paa en Maskine, i hvert
Tilfælde under de Forhold han byder.
Men det er vel for meget at forlange
af Hr. Sørensen - at han skulde se an
derledes paa agerne end han gør. - Fø.
Ielse med sine Medmennesker har han ik
ke, det har han givet saa mange Beviser
paa, o 0 det vilde vistnok være Overtro
at vente s,ig noget Omslag i denne humane
I-Terres Tankegang.
elvføl 0-elig vil disse Ture blive afvist
som uantagelige, det er man nødt til, der
er ingen Vej udenom, ethvert fornuftigt
Mennesko - undtagen lige Ingeniør Sø
ren en - vil kunde sige sig selv, at ingen
kan holde ud at køre til tadighed, som
dis e Turforslag •byder.
Derfor kan Personalet heller ikke gø
re andet nd protestere med alle til Raadig
hed staaende Midler; o 0 saa forresten ha.a
bc: - at Generaldirektoratet ser lidt mere
forstaaend-e og menneskeligt paa Sagen.
Og d,ette kan man ikke tvivle om det gør,
der er in°
n humane Mennesker, ,der ikke
c:,
kan e, at der gaar en raa Tanke igennem
di e Turforslag.
St1·. Afd.
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JERNBANER
Tid-sskriftet »Railway A,ge«, som er Talerør
for Jern·banesels'kailierne i U. . A., er frem
kommet med nogle !Oplysninger i Anledning af
en af Trafikministeriet derovre offentliggjort
Redegørelse over Lønnings.forlholdene ved Jern
banerne. Der er nemlig ibaade indenfor og
uden.for taterne talt og sagt temmelig meget
angaaende di'sse :Lønningers ulhørte tørrelse
i 'Forlhold til, hvad man ,betaler andre \Steder
Jorden rundt. Tidsskriftet ønsker at ,paavise,
at der indenfor de andre •Erh'Verv udbetales
langt højere /Lønninger og særlige Honorarer
end 'Ved Jernbanerne, ihvis Lønninger vi her
særlig vil •bolde os til.
·I Aaret ,192'1 oppebar 25 Tjenestemænd ved
de amerikanske Jern.baner en Løn -p aa 50 000
iDollars eller -derover, 17 af disse var indtraadt
i Tjene·ste ved ·Selskaberne før deres 21. 1L eve
aar og hævde anbejdet sig op fra en lav Stil
-ling til en ledende Plads. Det ellers ret :kendte
,Fænomen, at iMænd med juridisk Uddannelse
eller andre særlige 1Kun-dska-ber enhvervet uden
for Jerooanetjenesten kommer ind og faar over
draget Chefstillinger, !hører til -de store Und
tagelser.
De nævnte 25 Tjenestemænd ihavde en gen
nemsnitlig 'Le-veealder af 52 Aar, og havde i
Gennemsnit været ansat 31 Aar ved Jernbane
tjeneste, for de blev Direktører.
Hvad angaar !For.holdet mellem de !høje Løn
ninger og -de amerikan ke Jernbaners Indkom
ster har man regnet ud, at for lhver (1) !Dollar
af en Løn paa 50 000 Dollars eller mere er der
en Indkomst paa 3 4443 Dollars. Dette Beløb
indtjenes af Jern'banerne paa 2¼ Time. Om
man tænkte sig, at disse højest lønnede gjorde
deres Tjeneste aldeles gratis, og deres nuværen
de Lønninger blev ligeligt fordelt pa,a. alle øv
rige Ansatte, vilde der herved til hver enkelt i _
den Anledning kun kunne udibetales et Belø·b,
som var mindre end 1 iDollar pr. Aar.
AI 2 4,92 Jerrubanetjenestemænd, som ,have
en Aarsløn paa mellem '5 000 og 50 000 Dollars
oppebærer en meget betydelig Brøkdel - nem
lig 781 - mindre en-d 6 000 Dollars. Rykker vi
herfra opefter ;klassevis med 1 000 i])ollars mere
i hver, faar vi ·henlhv. 466, 325, 133, !}1 og 155
Tjenestemænd; -derefter forekommer kun tosif
rede Tal (Antal Tj.�M.).
!Fra 15 000 til 20 000 Dollars bar 166, fra
20 000 til 30 000 har 1111 og fra 30 000 til
4-0 000 har 52 Tjenestemænd.
Indenfor 'hvert af Lønningsafsnittene 40 000
-50 000 og 50 000-60 000 Dollars findes 13
Tjenestemænd, herfra og op til 76 000 møder vi
1'1 Tjenestemænd.

Lønninger højere end 75 000 Dollars Oppe
bæres i U. . A. af ialt 12 Jernbanetjene Le
mænd. »Railway Age« -paaviser derefter, at ved
Handel og Industri derovre oppebærer et stort
Antal Mænd Gager paa over 100 000 Doll.
- el
En enkelt •Forlægger lønner -saaledes i d
mindste et halvt Dusin Ansatte (i Forretningen)
med 150 000 Dollars og derover til hver.
>D. J. B.c

HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE
Forinden Brammingekatastrofen ind
traf var Begrebet «iHastighed:snedsættel
se« -ret ukendt, noget, der saa godit som al
drig anvendt s, selv om Forholdene ogsaa
d-en Gang -til Tider kunde kræve en Ned
sættelse af den almindelige Kørehasiighed.
For· nogle Aar siden kunde det, uden
at Has•tigheden nedsattes, lade sig gøre
at forsyne Strækning-en med ·stenballast,
men ved Brammingeulykkens Indtræden
forandrede Billedei sig totalt.
Vi skal ikke bestride, at man •tidligere
maaske tog noget for sorgløst paa større
Reparationer af Strækningen og ikke ned
satte Kørehastigheden ,hyppigere e- nd man
gjorde, men nu, ja nu nedsætter man Ha
stigheden paa Strækningen og paa Sta
tionerne blot en !Svelle skal' skiftes ud, for
mentlig naar vi til at Banerne kun maa
befares med en Hastighed af 25 km og
skal en Svelle udveksles, standses -a l Tra
fik midlertidig, og til den · Tid bliver
Banetjenesten vel tilfreds.
Banetjenesten har hidtil �unnet for
syne Banes-trækningerne med tenballast
paa •en saadan Maade, rut Hastigheden ned
sættes paa en kortere Strækning og det
er gaaet meget godt. Nu har man fundet
paa -at nedsæt-t e Has,tigheden paa en
Strækning mellem 3 IStatir.ner ('Hv-Tø
Pe), og Sporet ligger da ogsaa saadan,
saa det er nødvendigt fordi der· er gravet
Ballast fra og Stenene ikke er- ordentlig
stopppede. - Bliver man saada� ved, og
fortsætter paa den M.aade, ender det vel
med, at der kun maa køres 25 km hele
Strækningen fra Ro til Kb. Vi kan for-
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staa, at Banetjene ten for saa vidt •er lige
glad enten Togene kan fremmes i rette
Tid eller ej, men der maa vel være Græn
se for, ·hvor langt tykke af en Bane, det
paa en Gang kan være nødvendigt at ned
sætte HaS'tigheden paa, og hvor langt den
Tjeneste kan faa Lov at gaa.
Man skal anvende Ha tighedsnedsæt
telse, naar det bHver nødvendigt, men man
skal ikke netop søge enhver Lejlighed til
at. sætte Ha,stigheden ned, og det synes
for Tiden at vær-e Tendensen.

FRA FÆLLESUDVALGET
Under 19. eplember har (FællesudV' algel
li'l endl Generaklirektoralel fur talsbanerne
følgende krivelse:
Ved de af Generaldirekloralet udfærdigede
tilsluttende Be lemmeiser til Reglement om y
gemeldle Tjenestemænd Forhold Q0rdre A 25,
Af. nit 2) er del tilkendegivet, at Generaldirek
toratet kun undtagelsesvis tbevilger Fritagelse for
Medregning
af en enkelt alvorlig yg,dom i det
•
maksimale Dagelal, for hvilket intet Lønnings
fradrag sker. Af foreliggende Klager fra Per
sonalet frerngaar det tillige,
1) at Generaldirektoratet bar nægtet •Frita
gelse for IMedregning
af f. Eks. lo kort efter
•
hinanden følgende ygeperioder i Anledning af
amme ygdomslilfælde,
2) al der nægte CFrilagelse i ' ygdom til
fælde, som kan formodes at være af ·kronisk
alur, samt endelig
3) at Tjene tedage, paa ,hvilke der efter for
udgaaende ygdom forrettes lettere eller delv'is
Tjeneste, regnes som ygedage.
Idet \Fælle udvalget maa finde det uoveren stemmende med del af '.Finansministeriel· u oder
10de ,Maj 1922 udstedte Reglement om sygemeld
· te Tjenestemænd Foimold salilll med de med
talsmini.sleri-el derom førte 1Forhandlinger
principielt al fa t laa, al !Frilagel e for iMed
regning af en enkelt alvorlig ygdom kun vil
blive tilladt som en []udtagelse,
tillader man sig
•
al anmode om, at Ordre A 25, ide 229, 3.
lykke, maa blive ændret saalede , at Ordet
• undtagelsesvis« udgaar.
:Man maa derho finde det gan. ke ubHligt,
at der nægtes en Tjenestemand Fritage! e for
Medregning af el Antal ygedage, som vedrører
amme ganske be lemle ygdom tilfælde, blot
fordi ygeperioden falder i flere Dele, naar
Sammenlhængen mellem Perioderne lader sig

bestemt paavise, og man mener heller ikke, at
Reglementet nødvendiggør saadan æglelse.
, aar det dernæst af trufne iAfgørelser sy
ne al fremgaa, al ·Fritagelse for iMedregning
af aakaldle kroniske ygdomme principielt
nægtes, maa man formene at ejheller denne
Fremgangsmaade er stemmende med Reglemen
tet, der ikke udelukker kroniske ygdomme fra
Begrebet »en enkelt alvorlig ygdom«. En yg
dom af »ikroni k« .Nalur tbebøver ikke at med
føre mere end een ygdomsperiode i Tjene te
liden, og LFrilagel. e for den første ygdoms
periode vil da formentlig være ikke blot •beret
liget, men saa megel mere rimelig, som køn
net over Arten og det frenitid'ige fForJø,b af yg
dommen altid vil være usikkert.
I Anledning af, at ' latsbanerne endvidere
synes at modvirke Personalels Adgang til al for
relle delvi Tjeneste, derved, at saadanne Tje
nesledage bliver regnet som ygedage, skal man
tillade .sig at paapege, at Banerne for nogle Aar
siden henstillede til Jernbanelægerne at melde
sygemeldte Tjenestemænd til <lelvi Tjeneste,
naar det var muligt, og Fælle udvalget maa
an e denne Fremgangsrnaade for heldigere end
den U1erorntalle, da en delvis Tjensteydelse for1mentlig maa være en større Fordel for J3anerne
end Utlsiglen Lil en lønning afkortning "Paa ca.
'/" Lønning, om den p,aagældende muligvis fri
gør sig for i den følgende Tid.
Fælle udvalget tillader ig derfor at ansøge
om, at de foranomhandlede Afgørelser angaa
en.de Medregning af ygedage ændres i Prjn
cippel, saml al der tillige rned•deles de Tjeneste
mænd, der under til ·v.arende Forhold tidligere
har erholdt Afslag paa .Andragender om Frita
ge[ e for Medregning af ygedage, aadan Fri
tagelse.
,M
• an tillader ig eventuelt at anmode om
mundtlig !Forhandling om denne ag.

STAT 06 KOMMUNE
Foredrag i Nationaløkonomisk Forening den 20 Marts 1923.
Af Gustav Phi/ipsen.
(Fortsat).

Delle g,iver sig lo Hovedud lag: Forøgelse
af den kommunale Gæld og Stigning af de kom
munale katter, navnlig de personlige -Og særlig
Ind·komst katten.
.Af disse to Momenter har Kommunegælden,s
Vækst tidlig vakt tatsøkonomernes Opmærk
somhed. Overkastnin,g af Nutidsbyrder paa Ef
terkommere gennem umaad.eholden Gældsstif
telse er en almindehg Skødesynd hos offentlige
Samfund, der appellerer Lil dets Vælgeres eller
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Velynderes naburlige Tilbøjeligheder. iMen det
er endvidere et ærligt farligt kær for det
fremskredne Dem
, okrati at tænke mere paa [)rift
end paa Anlæg for at tale Ingeniørens Sprog.
Man vil være mere tiJlbøjelig til ,at ta,ge sig af
de kommunale Tjenestemænds og Arbejderes
Lønninger, paa Billiggørelsen af de kommunale
Goder end paa at opS' amle Midler til de Forny
elser og yanlæg, som i ILæn,gden vil gøre .Drif
ten sparsommeligere eller mere effektiv. [Det
første faar Væl,gerne umiddelbart Glæde af, det
andet kammer en mulig fjærn !Fremtids Bor
gere til,gode, der ikke stemmer ved Valgene den
_Dag :ianorgen.
iFor fjorten Aar siden opløftede Generaldi
rektør Koefoed paa 'dette ted et krwftigt Var
selsra'aib i- Anledning af den danske Kommune
gæld,s Vækst. iHans Tal var omtrent ,som følger:
I 1870 var aHe Danmarks Kommuners Gæld
29 !Millioner Kroner, 1890 76 !Må.llioner, 1907
252 Millioner, deraf var .Københavns Gæld hen
holdsv,is 16, 128¼ ,og (i 190 ) 141 Millioner, Fr, e
deriksbergs var fra 1890-1908 steget fra 1¼ til
15 Millioner, Provinsbyernes var i de samme
Aar henholdsvtis 6, 24 og 55,6 Millioner.
· enere er iBevægelsen fortsat med en riven
de Hast.
I 1915 var Københa,vns Gæld vokset til 200
Millioner,
•
,Frederiksbergs 24, Provinsbyernes til
11'1 og •samtlige danske Kommuners til 405 Mil
lioner.
De sidste -trykte Tal angaar for Pr, ovin,sbyer
ues Vedkommende 31. iMarts 1920. I Løbet af
5 Aar var deres Gæld steget fra 111 til 230
MriHioner. For København og Frederiksberg
va,r 31. Marts 1921 Gælden tilsammen 433 Miil
lioner. ,Og endelig var 31. Marts 1922 Køben
havns Gæld alene 431 Millioner.
u vil man med delvis Føje •kunne indvende,
at der for en overvejende Del af disse enorme
Pengesummer er erhvervet nyttige Aktiver.
Imod den fornævnte Gæ1d af 433 Mi,llioner
for København og FredDiksberg staar en Aktiv
masse vurderet -til 525 1Millioner, af hvilke kun
72.6 Millioner opføres som ikke indtægtgivende
(Skoler,. Hospitaler, F-0r ørgelsesanstalter :m.
v.). For Provinsbyerne er de tilsvarende Tal
230 MiHioner og 80.8 Mtlllioner. Den 31. Marts
1922 var Tallene for København alene 588.7 og
1124.5 Millioner. Men der er dog vi,sse Nota
bener at sætte ved di,sse •indlæg-tsgivende< Ak
tiver, navnlig med den nuværende ituation for
Øje. (Jeg bortser endog fra ubetydelige Poster,
som Bade- og offentlige �ødtørflsanstaJ.ler, der
bevtidst dr,ives med Under lmid). 1. De Jorder,
Byerne havde fra gammel Tid, den urgamle By
maDk; stod dem i intet eller i saa godt som intet.
Ingen Renteudgift hvilede paa dem; Kommunen
kunde, om den Jystede, lade dem ligge, indtil

.

!Byens Udvikling
muliggjorde et fordelagtigt
•
Salg; the unearned finerement faldt af ,sig selv
i Aladdins Turban. 1Men disse gamle Jordkapi
taler •er for en ·stor •Del opspist. Byer-nes f
Bk . Københavns nuværende Jor-dbesiddelse e;
købt for rede laante Penge, .til lave ,Priser maake 1 .beregnet roter .K,vadratmeter, men dog saa
da,nne, at Forrentning maa tages i Betragtning.
Selvfølgelig virker dette som en kommunal pa
rekasse, men det er ikke •skjulte Reservere 8 om
de gamle Jorder. 2. Endvidere er der de k-0m
muna,le '.Forsynin,gs, anlæg (Vand-, Gas-, Elektri
citetsværker og porveje). Generaldirektør Koe
foed udtalte sig med nogen kepsis om disse
Æktiver. Forsaavidt med Rette, som han med
Føje pegede ,paa en v:is Tilbøjelighed til at an
vende hele iDriftsoverskudet, ialfald minus, Ren
teudgifter, til Kommunens almindelige F-0rnø
denheder uden at tænke tilstrækkelig paa Amor
tisation og IFornyeJ.se. Jeg tr.or dog ikke, at man
med Føje kan bebrejde de ,store danske Kommu
ner meget i saa Henseende; der er Aktieselska
ber, s-0m har større Synder paa deres Samwttig
hed. Men hva,d der � Krigsperioden ,viste sig
mere farligt var, a,t det med Tidens vold,somme
Pristigninger var umuligt at holde atser og
Ta,k,ster i fLinie med disse, og iFølgen blev en
Under kudsdrift, der var yderst •betænkelig fur
Byernes finansielle Stilting og som Præcedens.
3. Hv·ad en:deli,g det kommunale Husbyggeri an
g·aar, ,skete dette jo som noget uafviseligt -Og med
Tilslutning fra alle Sider; men man er allerede
nu fuldkommen klar over, at Husene ikke ,kan
forrente deres rOpførel,sessum, at en stor Del af
denne maa
· asfskrives som Tab, medens den til
Opførelsen stiftede Gæld jo er sikker nok. Jeg
tilføjer, at .København og utvivlsomt andre Kom
muner i,kke er blinde herfor. iPaa Københavns
sidste Stabus er optaget et ekstra,ordinært Af
skriVTI ingsfond af 34.6 Millioner, der vil kunne
anvendes saavel paa vore Beboelseshuse som
pa,a andre særlig fordyrede ·kommunale An
læg. Om dette er tilstrækkeligt vil j-0 Tiden vi'Se.
Inden jeg forla,der Gæidskapitlet bør følgen
de fremhæves. Der er en mægtig Post. der bur
de opføres paa offentlige Samfunds Status og
dog sjælden ,bliver det, nemli,g den kapitalisered&
Pensionsbyrd·e. Det er en virkelig Fortjeneste
' avns Kommtmestvre, at det ikke blot
for Københ
er blevet opmærksom hel"J)'aa, men ogsaa har
handlet dereifter. Der henlægges nu principielt
10 pCt. af ,samtlige Lønninger til et Pensions
fond, som derved efterhaanden v, i l vokse til en
anselig !Højde; det androg 31. Marts 1922 73/4
Millioner. Men det er en meget lille Begyndelse,
idet Livrentegælden for vore Pensioner forment
lig vilde andrage en 150 Millioner Kroner; men
under en rolig og -gunstig Udvikling vil Maa,let
tilnærmelsesvi,s kunne naas. Hvis man da .ikke
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en skønne Dag i en snæver Vending slagter
F-0nden, saadan S-Om jeg fors- taar, man allerede
planlægger ved den nysdannede Invalidefond.
Den »!frygtelige Gældslbyrde« plejer kun at fi
gurere paa Valgplakater; den tynger til ·daglig
kun lidet Borgernes lelte ind. Anderledes med
kalterne. Det kan ikke nægtes, al U dfo!delsen
af del kommunale Liv har medført '.Byrder for
Skatteyderne, der føles stæ1,kt, navnlig hvor
!Byerne har benyltel den :personlige Indkom l
som eneste eller b-0vedsagelige kattekilde. De
sid te Aars urolige Pri forhold gør ammen
ligninger med Fortiden næsten umuhge. Jeg
giver paa maa og faa nogle Tal, navnlig fra
før Verdenskrigen, der i al iFald viser Udvik
lingslinien. I 1890-94 var Københa-vns kat
leind tægt gennemsnitlig 5,6 :Millioner, i 191014 gennemsnitlig 16.9 'Million, Provinsbyernes
4.6 mod 14.5. Deraf var Ejendomsskatter i Kø
benhavn henlholdsvis 3.46 mod 7.67 Mill., Pro
vinsbyerne 0.6 mod 2 IMillilQner. Det er jo Dem
vel bekendt, at vore Provjns-byer i langt højere
Grad end iKøbenlhavn .ensidig bar opdyr'ket de
personlige katter, stolet paa dem alene. Dette
'.Billede er for (KIJl:ienlhaVil blevet forstyrret i
Krig aarene paa Grund af Indkomstskatten,
abnorme Vækst; den indbragte i 1921-22 5.'5
Mill. Kr., Ejendom skatterne kun 11.7.
Pr. Individ indlbragte katlerne i iKøben
!lHwn i 1890-94 aarlig 20 Kr. 70 Ø., deraf
Personskatter 7.70 Ø., i 1910-14 en 38 Kr. 4-0
Ø. og .19.50; den stærke ligning alf Person
skatten ·beror ·paa, at Indkomstskatprocenten
indtil 1910 i Følge katteloven alf 1903 var iholdt
kunstig nede under den til ladens iFornøden
he-der paa'krævede ats.
I Provinsbyerne er Forholdene klarere; her
er de tilsvarende Tal: amlet kat ·1890-94
11 Kr. 60 Ø. pr. Individ, 1910-14 25 Kr.
90 Ø., og for Personskatten alene 7 Kr.
90 Ø. mod 19 Kr. 60 Ø., ligningen altsaa
mindst lige saa slæl1k som Id.en københavnske.
Værdifuldere er maaske Angivelse af kat
leprocenlens Højde o: rOpiholdskommunens op
:pebaarne Procent af katteydernes samlede
fodlægt. Denne naaede i 1906-7 for 1- Byer
ikke over 4 pCt., udgjorde ior 24 iByer 4 å. 5
pCL, for 27 meHem 5 og 6, for 4 mellem 6 og
7 og for 1 mellem 7 og pCl. - I 1914-----15 var
de til varende Tal 4, 112, 29, 19, 7, medens I
iBy tbavlde mellem og 9 pCt. og '.2 endog mellem
9 og 10. Det li! varende Tal for Købenlha,vn var
i H)14-1'5 3.5. - I 1921-22 var Tallene: Mel
lem 3 og 4 Procent havde nu kun 1 !Kommune,
mellem 5 og 6 6, mel,lem 6 og 7 21, 7 å. 8 19,
å 9 15, over 9 14. Københavns tilsvarende Tal
var i 1921-22 7.1.
-Di se Tal er til trækkelige til at vise, at
katlefrykket sæTlig i Provinsbyerne har uaaet

en betænkelig Højde, nærmer sig Grænsen for;
en prængning. Det vil være Dem ibekendt,
at to smaa Kø·bstæder har maattet give op, og
at i det mindste en større Kommune 'har været
stedt i alvorlige Van tkeligiheder.
,Man er heller ikke blind for Faren i ind
s-igl fiulde kommunale Kredse; men man er
grundig uenig om iBodemidlerne. Kun :paa et
Punkt er man, rørende enig, nemlig om at paa
kalde talens Hjælp, enten i 'Form ad', at ta
len overtager disse Opgaver, der nu paruhviler
Kommunerne, eller i Form a;f Ti-lskud, hen
holdsvis øgede lal tilslrud til bestemte k-0m
munale :Funktioner, eller endelig som direkte
Pen•,getilskuld. til Kommunerne efter deres al
mindelige Behov.
,Næst eJter ,det almindelige Forbehold, al
talen jo ikke faar sine Indtægter til givendes
men skal oppebære dem lhos :Statsborgerne, der
til syvende og sidst er de ,samme Mennesker
som .Kommuneborgerne, skal jeg iøvrigt tillade
mjg følgende Bemærkninger:
Grænsen, mellem hvad der er talens og
hvad der er Kommunens naturHge Opgaver, er
ikke fa tliggende, ens for alle Tider og paa alle
leder. Er der f. Eks. noge't, der i vore Dage
opfatte
om
itatsopgav· e xa-r d;ox11v er
det Befolkningen ikring mod ydre Fjender og
Rettens iHaandhævelse mod de indre. · !Men om
vendt var der intet, der i højere Grad udmær
kede den .middelalderlige Stad og løftede den
ud over Landkommunerne end dens iFæstnirugs
ring besat med Borgernes egen Væbning, »Bor
gervæbningen« ,og dens Ret til at hægte og
straffe Forbrydere ved egne F<ogder og Dom
mere. - Af noget mere praktisk Setydnin,g tur
de det være at fremhæve Forskellen mellem de
egen.lig kommunale Opgaver og de' talsopgaver,
Kommunen udfører som stedligt -Organ for
talsslyrel.
( !i'o l'tsie tte .)

25 AARS JUBILÆUM

Lokomotivfører H. � l ielsen, Korsør, fej
rede den 1. Oktober 25 Aarsdagen for sin An
sættelse som iLokomotivmand. N: kom paa g.
Vk. -den 6. Okt. 1897, og blev ansat i Kh. 1. Okt.
1 08, kom senere til Ng., og som iFører til Str.
den 1. Aug. 1910, ,hvorfra Jubilaren 1. ovem
ber 1914 forflyttedes til Korsør.
Jubilaren er, som ·Følge af sin noget omtum
lede Ti-lværelse ved Statsbanerne, blevet godt
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kendt Iblandt. sine Landsmænd, og ih.ar alletider
en eller anden lille ,Oplevel e at fortælle om,
fra de Steder !han ihar været - særlig truer.
Jubilaren, som i ·sin hele Færd er en stille,
rolig og støt Lokomotivmand og en god Kollega,

Iver kastede sig ind i Arbejdet for Lokomotiv
mændenes Interesser, men skuffet paa forskellig
Maade trak R. sig helt tilbage fra Forenings
arbejdet.
I en vanskelig Tid traadte R. til og hjalp
Organisationen over et dødt Punkt, og hos os
som den Gang var med i Arbejdet sammen med
Afdøde, bevares kun gode Minder om en !brav
og hæderlig og retlinet Kammera
, t, der altid var
en Pryd for den tand, han tilhørte.
Hans !Minde vil blive -bevaret i trofast Erin
dring.
Begravelsen foregik Søndag den 30. Sep
tember under stor ,Deltagelse.
Organi ationens Formand talte ved Graven
og min
, dede om Afdøde-s Betydning for Orga
nisationen i dennes Barndom og udtalte til Slut:
Ære være hans Minde!

ET! EJENDOMMELIGT TEGN PAA TRÆTHED

I /.
- P. Nielsen.

har været e,t trofast Medlem af vor Organisation
fra dens ' tiftelse.
Paa Højtidsdagen sender [Korsør Af.deling
sine .bedste Ønsker. om alt godt i Fremtiden.

V. Hansen.

DØDSFALD

Den 25. September afgik ved Dø.den -pens.
Lokomotivfører C. Pag!h Rasmussen, Korsør.
,For de fleste, af de i Tjenesten værende Lo
komofrvmænd, var Pagh Rasmussen vel et
avn, men
ukendt
for ca. 23 ,Aar siden
deltog Afdøde med
tærk Interesse i
Foreningens A1·bej
de, fø1'81t som Besty
r,e'l,sesmedlem, Sek
tionsfører (som det
den Gang hed) for
Lokomoti vtførerne i 4.
MasikiDJSektion, Sjæl1-and-ill'alster, senere
som F<ormand for
Onganisationen, en
Stilling R. imidlerti'd
kun beklædte en gam
ske 'kort Tid, nemlig fra 23. Marts
Payh Rasmussen.
1901 tiQ 13. Juli 1901.
De Bryderier, der fulgte med Organisationsar
bejdet, trættede hurtig Afdøde, der med stor

Ved Unde• rsøgelser, ,der er foretaget p,aa
portsfolk efter legemlige iAnstre- ngelser, har det
vist sig, at Farvesansen svækkes. [,egernets
Træthed bevirker, at Evnen rtil at skelne Far-.
ver væsentlig 'svækkes efte1ihaanden. Medens
der før den legemlige Y.delse er en fuldkommen
normal Evne til at skelne de erukelte &arver,
hvilket er fastslaaet ved !Forsøg, vil de mindste
røde eller grønne Farver ikke mere bestemt
kunne skelnes fra hinanden, naar Legemet er
blevet træt, og der indtræder for:bigaaende mør
ke Pletter paa Synsfeltet, der dog er af lettere
Ant, og .ofte slet ikke bliver bemærket af den
p.aagældende. Hos Rygere, eller !Folk der nyder
Alkohol, viser Symptomet sig i stærkere Grad.
Aarsagen til (Forstyrrelse i Farveadskillelsesev
nen, skulde man vel antage, var Træthedsmate
rien, d. 'V. s. de ved Muskelarbejdet i Muskelvæ
vet opsamlede » Umsassprodukte« (de afsatte
Produkter), som man betegner med ,dette Navn,
og den ligeledes bekendte smertelige Følelse,
der fremkaldes i <\nstrengte Muskler. I Reg
len vil dog denne Trætbedsmaterie blive ført
borrt gennem Blodstrømmen fra Muskelvævet,
og sluttelig iblive udsondret ,af Legemet gennem
Huden, Nyrerne og Tarmene. Ved et længe
vedvarende Arbejde, samler der sig dog store
!Mængder af Trætfuedsmaterier i Musklerne eller
i Blodomløbet, og da Udsondringen i saadanne
Tilfælde ikke kan foregaa s,aa !hurtigt føler
Mennesket den s,kadelige Virkning, det føler sig
rtræt og udmattet.
om TræthedSrmaterie bar
!Forskningen erkendt Mælkesyren og den fri el
ler den med sure !Salte foribundne Phosphorsyre.
Dens daarlige Virkning lader sig fremfor alt
bevise derved, at det lykkedes, paa raske Dyr,
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paa :hvilke man !havde indsprøjtet iBlodet fra
trætte Dyr, lydeligt at frembringe ynet af den
legemlige Overan lrengel e og Træthed. Ved
den for tørrede !Farvefor kel virker Træbheds
materien i -hvert Fald ikk alene paa NerveY ternet, men og aa paa yn nerven Bundt
og fremkalder aalede den .forbigaaend Beska
digelse af yn apparatet.
t �!'egn t optræder
for lærket hos Rygere og alkoholnydende, for
.klarer man ig dermed, at Tobaks- og lkohol
gi ftsloff r ,h r bliver blandet med Træt.Ib.ed stof
fet, og di e i } orening virker paa Legemet.

TIL
:tBMSbt�

1.

Overført fra D. . & M. F. til D. L. F.
eptember 1923.
Lokfb. A pr. H. E. Borges, H. J. Larsen og
hr. Therkild en, Aarhu .
Loktb. A pr. J. hr. Jacob en, y.borg. ·

JERNBANETIDENDE

Den 1ste ,Oktober var det 25 Aar siden Dansk
r. af
Jernbaneforbund udsendte det første
»J 0 rnbanetideru:le«. Bladet har gennem Aarene
været For.bundet til stor ytte ,og Glæde, godt
redigeret, -som det er, er det naaet frem i første
Række af ,I•'agibladene, og er maaske det bedste
skrevne af dem.
Vi benytter Lejligheden til at frembære vore
b •d ste Ønsker i Dagens Anledning.
TAKSIGELSE

!Hjertelig Tak til Kolleger og Medansalte for
udvist Opmærksomhed ved mit 25 Aars Jubi
læum den 1. eptember 1923.
Frederik Conradsen, Gb.
SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK

Der vil fremtidig :baade til inden- og uden
bys Medlemmer blive udlever.et iru:ltil 4 Bøger,
naar der frem ætles • orlangende derom. Til
Ombytning hør dog om Regel kun indsendes
2 iBøger da Formaalet med den trufne Ordning
er, at Medlemmerne altid kan !have et Par Bø
ger til læ ning.

Udnævnel.se.
Lokomotivfører C. V. A. Rasmus en, Aarhus,
efter Ansøgning (iflg. Op lag) til Lokomotiv
mester II i · ry,borg fra 1-1 23 (min. Udn.).
Afsked.
iLokmotivfører A. G. H. I elersen, Aar,hus H.,
fter Ansøgning paa Grund af ,vagelighed med
Pens. fra 30-11-23 (min. Afsk.).

Forflyttelse (med Ophør af Funktion).

L'Okomotivfyrhøder (Rangerfører) V. A. Han
sen, Kolding, til Lunder,skov fra 1-10-23.
Lokomotivfyrbøder (Rangerfører) V. M.
Klejs, Kolding, til Kbhavns Godsbg. fra 1-10
-23.

Tilladelse bil at bytte Ophold led.

Lokomotivførerne lK. E. Poulsen, Masne<l.�
und, og L. P. C. Gellert, ønderoorg, fra 110--23.
Lokomotivfyrbøderne C. P. Qhri tensen, y 
borg, og V. Chri lian en, Khhavn s God bg. fra
1-l
23.

Nærværende Nummer er afi"veret
paa Avispostkontoret den 4. Oktbr.
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C. B. Møller & Co.s
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PAA RATEBETALING
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Damekonfektion, Pelsvarer & KJoler
Udbetaling -

H. 0. Hansen 1

der faas over hele Lan let, er
fabrikeret af de fi11este Tobakker

I Det er den bedste 15 Øres Cigar

G2, Vest!'rbrogade G2.
Trikotage- oa Garnforretning.
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Tandlæge Frk. Sørenser,
69, Istedgade 69.

Koneiultatio11 fra 10-7. Tlf. Vest. 905x.
Ælgre Tænder om�ættes billigl, Plom
bering og Ta11<ludtrækning, �loderate
Pri�er. - Bedøvelse hver Da,i Kl. 2.
Reparation udfør!'S pan faa Timer.
ernbanefunktionærer indrømmes 5 pCI. Rabat.

Kaffe- og Konfekluref orretningen

Falkoneralle 19
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37 Dybbelsgade 37
Vine, Cigarer, Cigaretter & Tobakker
Stort Odvalg i·
Festtelegrammer og Kort, Papir- og Skriveartikler

_ _ _ _[ _ _

Telef_. Vest : 6359 y.

I. Kl. Bageri og Konditori.

Te1ef. Vest r 6359 y.

P. Mallhisen's Eftf.
Skotøjs-Magasin. Istedgade 12Ll.
Statsfunktionærer 5 pCt. Rabat.

Telefon

Vester

4666

Chr. VærktøjsV. Hansen
O!J
Udstyrsforretning

Tel1. Vest. 4922

Istedgade 95

Ci garforretningen, Ve sterbrogade 9 A,

Telt. Vest. 4922

(ved den gamle
Bræddehytte)

