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OVERSIGT OVER FORHANDLINGER 06 U 

BESLUTNINGER 

I. T. F.s KONGRES I BELLINZONA D. :liJ/6-ZI,. 

( luttet). 

porg maalet om utomobil rne Konkur
rence med Jernbanern var ogsaa . at paa Dag -
ordenen. Indlednjng foredraget skulde holde. 
af Hr. Jochade, Ty kland men paa Grund af 
den fremrykkede Tid forelagde og vedtage 
bl t en Re olution. elve Indledning fored ra
get vil da blive optaget i Kongre sen. Proto
kol. 

Den v dtag,i°e RC'.-olution udtaler, at Kon
gres. en med . tor Intere. e bar et, at Automo
hillran porterne - aavel Per on- om God -
tran porter - har taget et aaclant Omfang, 
at d t ikke maa lade. upaaagtct af Jern! ane
mændenC'. Det paaht'gg s derfor L T. F. ek
retariat at . kam kc cl. nne ag in tørst Op
ma.irksom h cl, gan ke ærlig med Hen yn til 
Lande. l!Y rfra. allereel er medd lt, at denne 

u t transport b reder Banerne al varlig Kon-
kurrence. ndersøgelsen skal og aa gæld 
Lrrn- og Arbejdsvilkaar for det Persona.le, der 
gor Tjene. le paa disse Rutebiler. 

Næ te ag til BC'handling var Banerne. 
l�leklrificering og clcnn s l ndflydel paa Jern
banetjenestemændenes Arbejdsvilkaar. Gene
ral. kretær i England� Lokomotivmand.-orga11i
satio11. Hr. Bromley indl dede med en Over
sigt over Forholdene i England. kønt Eng
land var det før ·te Land, der paabegyndte at
rlek trificere Baner - n underjordi k elektrisk
Hane ind viedes i I 90, en di to overjord i k
Bane indvi d i 1 93 - er det nu i bage te
Række, idet af h le 1et 5141 eng. Mil lange
Jrrnban net kun 350--400 Mil var elektrifi
cerede. En YæsenUig arsag hertil er, at Kul
lene jo ikke kal jmporterc , at de ælges for
hold vis billi •t, og at der r gode Transportfor
hold. Ek empelvi fik baade Taff ale, outh

Ea tern, Chat'lm og Great Eastern Banern i 
1903 Bemyndigelse bl at lade der Linier •lck
trific re, men endnu r dette ikke udført. De 
fle te Linier anvender Motorvogne, men der 
finde og aa elektri ke Lokomotiver. For Ba
n elskabernes Vedkommende ligger De pare1-
sen ne entlig j, at man ingen Tender bC'hover 
have, at Tiden til Kul og Vandtagning b rfral
der, at der opnaas . torre Ha. tigheder, ·amt al 
der opnaa store Be pare] er paa Personalr
omraadet, idet de e1eklri k Tog kun er nor
meret med 1 PC'r 011. hvor der cllC'rs N lo. Da 
Pers ntrafikken paR London , outhern Banr11 
C'lektrificeredes maaltc 3 0 af 600 LokomotiY
fyrbødere forflytte.. trak. eftrr den for .. tC' 
EleklrificC'rings Grnnemførel.e for•øyte Sel
. kal·C'rne del at rekruttere Betj ningsper. ona
kt til elC'klriske Lokomotivrr af andrr PC'rso
nalgruppC'r end Lokomolivper onalrt. del al a.f-
1ønne Føreren af cl elektri.k Lokomcliv merl 
6 pence til 1 chillin y 6 pencr mindre pr. Dag 
end Forer af Damplokomotiver. \ cd Organi
f;ationens Virken er imidlertid opnaaC'l, at Lon
og Arhejdsvilkaar er en. for hrgge de m('vntr 
Grupper. s::tmt at kun I okomotivma:,nd har H.rl 
fil al uddat1nC's til Fc:,rcrc af elektri. kr Loko
m liver. Herfra. rr dog undtaget et visl Anlal 
Togbetjente, d r faar dcnnr ddannclse for al 
kunne overtag Fører n I lads i evl. incltra·
clende Ulykkeslilfældr. 

K ngre ·sen vedtog ,,n Hcsolution, hvori ud
tale , al m d den i mange Landr fr<'rnl r<('n
gendc elektrisk Togdrift for Øje, gørC'. ud
trykkelig opmærk om paa, at Elektrificering 
ikke maa medføre ringerr Løn- og Arbejd. -
vi1kc1a r for d dervrcl l·e kæftigede Lokomoliv
førere, Lok motivfyrcødere og andet P r onalr, 
end hvad der r groldrnde ved DampjernhanC'. 
Endvidere stiller Kongre sen cl n gruncllæggC'n
de Fordring, at Damplokomotivforer n og de, 
der a. pirerer hertil baade nu og, der om Elek
trificering senere yeirnemforc , har før te Ret 
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'DANSK fuKOMOTIV li DEN DE 

Lil Ansættelse som Fører af Eleklrolokomotiver. 
En Hække Velfa•rdsspørgsmaal som f. Eks. 

a.ulomati k Kobling, gennemgaaende God tog·
bremse, ordentligt indretlede Bremsebytter i 
Godsvogne og Opvarmningsinstallationer for 
Togpersonalet henvistes til det · internationale 
Arbejdskammer, idet det dog paalagdes I. T. 
F.. ekretariat a,t følge Sage,i's Forløb. El 
.For ·lag om a,t foranslalte en Konkurrence paa 
næsle Aars Kongres i Frankrig loges tilbage. 

Et For lag om Nedsi:eltelse· af en Kommis
sion, der som ligeberettiget kunde samarbejde 
med Jernbaneadministrationernes Internatio
nale 1rnder Folkeforbundets Auspicier, saml 

pørgsrnaalet om Hensiglsmæ sigheden og 
Formen for Obstruk lion som Kampmiddel 
lienvi. les til I. T. F.s Genernlraa.d. 

Dag ·ordenens sidste Punkt »Oplljmlpning 
af den personlige Kon takl mellem de forskel
lige Landes Jernbanemænd« indlededes af Hr. 
,\loltnwker, Holland. Denne gjorde gældende, 
at det ikke er til ~træk kcligt, at Organ isationer
ne slaar .i skriftlig :Forbindelse med hinanden, 
eller al Organisationslederne ni:ermere hl'rer 
hinanden at kende. Det maa 11d ln,i:-kkes der
til, a,l og aa Medlemmerne faar Lejlighed til al 
knytte nærmere Kend kab til hinanden. Der
for bor alle Organisationer til dere Aarsmøder 
og E ongresser indbyde Repræsentanter for de 
udenlandske Broderorganisationer, saa Kend
skahel lil hinandens Forhold, særlig Arbejds
forhold, uddybe.. Pesuden bør Organisatio
nerne danne Rejseklubber, der forlrinsYis skal 
have Udenlandsrejser til Formaal; og Organi
sationerne i det Land, hvortil Rejsen gaar, maa 
være behjælpelige med Modtagelse samt Raad 
og Daad til saadan ne Rej ende. 

En Resolution, der gav Udtryk for disse 
Tanker, amt hen tillede til I. T. F.s General
raad al nedsælte el Udvalg, som kunde assi
slere ved Gennemførelsen, vedtoges. 

Kongressen, ved hvilken vor Organisation 
Yar repræsenteret ved Formanden og under
tegnede, var nu færdig med Arbejdet. Under 
Kongressens Mødedage ha.Yde den tessinske 
Regering vist den Venlighed at give en Mid
dag for Kongresdeltagerne. Som en Paaskøn
nelse for udvist Gæstfrihed og Venlighed be
vilgede Kqngres en 500 Francs til Fattige i 
BeJJinzona. · Endvidere var der lejlighed til 
at be e de svejtsiske Jernbanemænds præg
tige Feriehjen:i, beliggende i Brissago ved Mag
giore Soen. 

E. Kuhn.

• ;,,, ' . ��ll!!!ijl!� 

w. � 

FRA DAGSPRESSEN 

:>Demukraten« i Aarhu · ::;krivcr foJ

r,emlc angaaende de nye Lokornotivreri.1i

scr i Mølleengen ved Aarhus: 

_ . 
Synker Lokomotivremisen i Mølleengen? 

-� 
Hvorfor den endnu ikke er taget i Brug . 

Baneingeniør Engqvist' Undersøgelse og Erklæring. 

Skønt talsbanernes nye Lokomotivrernise 
1ma Godsbanegaarclen i Mølleengen for et Par 
Maanedcr siden er Jrnjtidelig indviet, er den 
endnu ikke laget i Brug. Udsættelsen forkla
rede Generaid i rek tør Andersen-Alstrup kort ef
ter Inclrielse11 med, al der nu en Konslrnk
Lionsfejl ved Remisens Korel�ro, som var leveret 
af Allerups Maskinfabrik. Manglen er nu for
lcengst rettet, og naar Rem isen desuagtet ikke 
lage. i Brug, maa man d1;age den Slutning, at 
.·aa maft der vi:ere andet i Vejen. 

Delle er ugsaa Tilfmldet, og i den·senere Tid. 
er der i det stille talt om, at Hem isen syn ker. 
Selv om del 1111 ikke er let saa. galt fol, saa er 
Gisninger i den Retning dog i.kke helt grund
løse. �\Jan har i hvert Fald ikke lu11del fylde 
den ny Remi e med de meget lunge Lokomoti
rnr, Statsbanerne nu benylter paa Hovedbanen, 
af Frygt for, at Underlaget i den ny Remise 
ikke kunde ba.ire dem. Forsøg har godtgjort, 
at Betongulvet giver efter. 

Denne Erfaring virkede naturligvis op
::;kni:-mmende paa Slalsbaneauloriteterne. Fra 
autoritativ Kilde kan vi oply e, at Baneingeniør 
Eugq uisl fik Ordre til al foretage en nøjere Un
dersøgelse og afgiYe Erklæring om Resultatet, 
og delte er ket. Erklæringen gaar ud paa, al 
de lange og . være nedrammende Pæle. om bæ
rer Remi. en, ikkri er sunkne. De holder godt, 
men Betongulvet, som skal bære Lokomotiverne. 
er for svagt mellem Pælene. Det sprænges og 
synker under de SY ære Lokomotiver uhyre 
Vægt, og Betongulvet maa sikkert fc,r lrorkes, 
maaske endog meget betyde I igL 

Hvorlede dette . kal ·ske, overvejer de ag
kyndige nu. En stor Ek traudgift vil det sik
kert i alle Tilfælde medføre. 

Hvem der bar Skylden, eller om overhovedet 
nogen enkelt kan tillægges Skylden, er ikke 
afgjort endnu, men og aa den Side af Sagen 
bør naturligvis nærmere undersøbes. Man vid
ste, al det her omhandlede Parti af Mølleengen 
var et cl yndfyldt og Yanskeligt Terræn at bygge 
paa, men man synes altsaa -alligevel at have 
ornrvurcleret Grundens Bi:ereevrne. 

Et Rygte, der i de sidste Dage er lanceret 
om et Brud mellem Banechef Flensborg og 
Statsbanerne· Generaldirektion, har maa ke sit. 
Ud pring fra Betragtninger over Kalamiteten i 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 

Remi en i Mølleengen. Men iøvrigl stemples 
dette Rygle paa afgørende Sted som fuldstæn
dig ugrundet og grebet ud af Luften! amar
bejdel med Hr. Flensborg betegnes om meget 
lilfredsslillende. 

Hvor heldigt og i bøj Grad prakli.·k, al man 
p1;øvede ,,ig frem med enkelle Lokomotiver og 
ikke slraks paa en besleml Dag kørte alle de 
lunge Maskiner ud i den ny Remise. Hvilken 
Forskrækkelse i Underverdenen, hvis der pl1! 1-
selig var dumpet en sLor og moderne Lokomo
livpark derned - og hvilken overjordisk For
skrækkel e tillige! 

Der vil formentlig gaa en rum Tid, forinde,, 
den gamle Lokomotivremi e ved Bruunsbro l li
Yer tømt. 

TYSK TOG- OG LOKOMOTIVTJENESTE 

I »Dansk Jernbaneblad« for den 22. 

Juli findes en Artikel under ovenstaaende 

Overskrift. som vi tillader o at optrykke, 

fordi den viser o ·, hvad man fra »velme

nende« Side kunde øn ko ig at byde det 

kørende Personale i Danmark, hvis ikke 

Landets geografiske Forhold lagde ig 

hindrende i Vejen. 

Jeg idder i Togel Hamborg-Coln. Sove
rngnen var udsolgt, og da jeg henYendte mig 
til Sovevognskonduktøren for a.t høre, om ogsa.a 
alle SoYevognsbillelter var afhentede, meddelte 
han, al ikke afbenlede Billetter først kunde 
overdrages andre 1 Time efter Togets Afgang 
fra Hamborg; aber wa.rle mal ruhig die Herrn 
a.us tockbolm blieben mi lun ter fort. Altsaa 
jeg ventede, Ya.rml var del, Tiden ma.atte be
nylles til nogel, sa.a inlerwievede jeg Konduk
tøren. 

Han var ordknap, om hans Tjeneste var 
lang; »Møde i Altona 1 Time før Togafgang, 
Tjeneste hele Natten fra ,32 Aften til 7,00 næ
ste Morgen, gennemkøre iall 450 km«. Del var 
svært; hvor langt kørte da saa Maskinfolkene 
med? Ja, Maskinen ·gik nalurligvii.s durch, 
men Maskinfolkene - der var lidt spottende i 
Slemmen -, de blev aflø t i O nabriick. Ja 
aa; i Osnabriick skiftede lidl,igere faskine, 

Dir. Altona gik fra og Dir. Coln traadle til. 
aadan er det altsaa ikke mere, og Tankerne 

løber hjem: Hvad er L.1:50 km i »danske Penge«? 
Jeg tæller ammen: 110 km Aarhus-Frede

ricia, 5 til Esbjerg, 146 Esbjerg truer og 
110 km lruer-Langaa. Kunde vi køre 4;i0 
km i Eksprestog Langa.a-Aarhus over Struer 
-:-E· bjerg fra ca. 7.,00 Aften li! ca. 4,35 næste 

Morgen med en Maskine, el Sæl Togpersonale 
og 2 æt Maskinpersonale? Nej, del kan vi 
visl ikke, Sporel vild ikke lege med, og Re
broussementerne - navnlig Fredericia - 11ej, 
den gaar ikke, men Tanken var eller ikke uef
fen for Økonomien. 

Coln 4 Dage senere, Sovevognen lil Berlin 
over Hannover Afg. Coln 10,12 er udsolgt, men 
i Sovevogn r. 50 Afg. 10,06 over Magdeborg 
er Plads. Saa lager vi den; Tempera.luren er 
hoj, Hastigheden Lil Tider lige saa, og Trucken 
maler løs lige under Hovedgærdet. Paa den 
Maade bliver Natlen lang, og Kl. 6 holder man 
ikke mere ud al ligge. Kondu,kløren er den ene
ste, der vaager, lian ·erverer Kaffe med en lille 
Pakke lørre Kiks til. Hell godt smagle det f0r 
Resten, og saa fortæller han om Tjenesten nu 
og tidligere. Ja-ja, nu kører hele Togper ona
let igennem Coln-Berlin, 630 km. Afg. Coln 
10,06 Aften, Ank. Berlin 9.03 næste forgen, 
121/. Time i el Træk. saa fri en Nal og derefter 
af Sted igen med andre Vogne Berlin-Cohlenz. 
Han viser mig sin Turli. te for Juni - 228 Ti
mer 27 Minutter i 30 Dage. :Men saa Maski
nen? ja de veksles en Gang og Mandskabel tre 
Gange ved Eksprestogene Coln-Berlin. hver 
Maskine gennemlober rundl 300 km med ca. 
40 Vgl. 

All er aabenbart spændl godt for her nede, 
men Befolkningen · er forhaabning fuld. vel
klædt og rolig. »Nu er Franskmanden færdig 
med al pille op•, siger Tyskerne i Ruhrpro
vinsen, »Francen falder, saa den menige frnn-
ke Soldat for hele sin Dagløn knap kan op

drive el ærligt Glas tysk Øl.• 
Traveller. 

Der er vel næppe 'fYivl om. at »'J�ra

veller« er Trafikmand, og at han har et 
godt Øje til Lokomotivpersonalet saa me

get mere, som han i Eksprestogets Kon

duntør-Tonefald kunde høre det spottende 

i Omtalen af, at Lokomotivmændene ikke 

ogsaa kørte hele Ruten. Det kunde vel 

være tænkeligt, at den iagttagende »Tra
veller« har misforstaaet Konduktøren 

Tonefald, der maaske og rimeligvis havde 

den stik modsatte Tendens. 

Det er i Grunden mærkeligt, at denn 

Herres varme Interes e for Statsbanerne,· 

Økonomi ikke gav sig Udslag ogsaa rnod 

Hensyn til ammenligning af Dir. 1\ lto

na's Omfang og de danske StatslJa 11<·r8. 

Han har set ganske enøjet paa Ting011r og 

har naturligvis ikke opdaget. at for det 
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'DANSK lQKOMOTIV li DEN DE 

Ornraade, han tal 'r om, og 0111 vistnok er 

I) tyd ligt st rre en<l Danmark, har man
ikke en Generaldirektør, fire fdeling. -

chefer, 3 Distrikter med tilhørende Di

striktschefer, Trafik-, Ma kin- og Banebe-

tyrere og et Utal af Til yn førende ln
g niører og Inspektører foruden en Masse

Kontrolører og Assistenter. Hvi :i>Tra

rnller« ogsaa havde givet ig til at anstil

] ammenligning paa dette Omraadc,

kunde det have været intere sant at se,

hvad han der kunde tænke sig at spare,

men aa langt trækker ban Omsorg for

d dan ke Forhold sig vel ikke.

STEDTILLÆGET 

TIi de lokale Tillidsmænd i Statstjenestemændenes 

Centralorganisationer. 

[ An ledning af den fra 1. April n. A. fore
;;t.aaende Omgruppering af Byer og Kommuner 
mod tedtillæg har talstjenestemændene Cen
lraorgani ationer (Funktionærkla serne og 
bmbed klas erne) besluttet gennem et nedsat, 
fælles Stedtillægs-Udvalg ho amtlige Kommu
nalbestyrelser, Sogneraad m. v. al indhente de 
til Sagens Behandling nødvendige Oply ninger 
og enere at fremsende en fælles Ind tilling til 
Lønningsraadet. 

fan har endvidere bl. a. udarbejdet en be
stemt Ansøgnings-Formular, om kan benyttes 
af begge Centralorganisationer Medlemmer 
paa amme Tjene te led i Fælle kab. Formu
laren rekvirere ho og tilrag sende i udfyldt 

tand til Udvalgets ekretær, As istent L. Chr. 
Larsen, 4. Trafiksektion, Fredericia. 

Paa Steder, hvor begge Centralorganisatio
ner har Medlemmer bør ag n behandle af 
de lokale Tillidsmænd i Fæll skab, aaledes at 
der kun indsendes eet Andragende fra hvert 
Tjenestested; hvor ingen Tillidsmænd findes, 
kan et eller flere af Organisationerne Medlem
mer tage sig deraf. 

Da Stedtillæg - dvalget som nrovnt selv 
indhenter direkte Oply ninger i agen og vil 
gøre Ind tilling til Lønnningsraadet, er det ikke 

nogen Nødvendighed, at de enkelte Tjeneste te
der, der har Stedtillæg, indsender Andragende, 
medmindre der i Kommunen (Byen findes gan-

. ske særlige Forhold for L vevilkaarene, som 
kan begrunde et højere tedtillæg. 

Tjeneste leder, der ikke har Stedtillæg, men 
som øn ker saadant, maa derimod af Hen yn 
til Sagens særlige Behandling indsendt Andra
gende. 

For al kunne naa at faa clet omfattende .)la
teriale behandlet og agen fremrn t i r lle Tid. 
maa eventuelle Andragender ind.-encles sna.re:l 
og .-enesl den 1. Septomber d. A. 

PAA 3. KLASSE TIL ITALIEN 
(Af Carl Petersen). 

(Sluttet.) 

Paa Pladsen ·taar ligelede:; lo øjler, hvoraf 
den ene krones af Venezias karakteri.·Uske ind
billede, den bevingede Løve, meden den anden 
er forsynet med en Statue af St. Theodores, der 
var Ilepubliken Skytshelgen. En Tur pr. Eleva
tor i Campanilen, om er 99 m høj, maatle jo 
l1eller ikke forsømme , heroppe fra har man 
rn tor.slaaet Udsigt over Byen og Adriater
havet. Derefter besaa vi Dogepa,lad et. om 
del . taar i Dag, stod det i del femtende Aar
hundrede. To overhinanden taaen·de mægtigu 
' øjlerækker, bærer den brede mas ive Over
bygning, en uhyre Flad'0 holdt i lyse Farver. 
Inde i Gaarden en prægtig Marmortrappe, som 
fører op til de guld.tyngede Sale. I alo dei 
Maggior Consiglio holdt »del store Raad« sine 
Møder, her har Maleren Tinlorello kabl del 
tør te /Maleri Kunsthistorien kender. M-aleriel 

frem liller Paradi et, og fyld'0r en hel Væg. 
•Derefler over ,Sukkene J3ro« til Fængslerne og
Fangehullerne, hvor man fik et lille Indblik i de
Pin ler de ulykke/Jlige maalle gennemgaa, for
inden, som vor Fører agde, de havnede i
»Paradiso«.

Derefter foretog vi en ejltur fra Pazzeltaon
med en hurtigsejlende Motorbaad ad »Canale
grande«. Det er den største af Vandgaderne
(I Hl lang), og gennemskærer Venedig. Her
staar herlige Paladser· snehvide farmorfrin
fører ned til . Vandet (for ikke at tage fejl
i Mørke). Facaderne er alle prydede med Bal
koner, Altaner og ikke mindst de herligste
Blomster i en Uendelighed. Baaden passerer
forbi den herlige Kirke »Maria della Salute«
ligelede. under den prægtige Rialto-Bro. Paa
selvo Broen er der en Mængde maa Butiker.
Underbygn ingen til Broen hviler paa en Rist
af 12 000 Pæle. Fort atte til Øen Murado,
lwor vi besaa Gla fabriken og d t enorme sto
re Lager af del kunstfærdige Glasarbejde. End
videre Lil Øen Brurano med en meget inter
essant Fiskerbefolkning, samt besaa en Skole
for Kniplingsarbejde. Her paa denne Ø var
vi i særlig Grad udsatte for Tiggeri baade af
store og smaa. Om Aftenen var vi paa Mar
ku pladsen, hvor et tort 60 Mands Militær
orkester spillede.

Den næ te Dag Spad eretur i de smaa Ga
der om i Reglen har en. Bredde af et Pa:r
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Meter. Her faar man mange interessante Op
levelser ved at se de smaa Butiker og Smaa
haandværkeren i Virksomhed. Nemt at finde 
omkring er det ikke, men Befolkningen er 
yderst elskværdige, som ved »Tegn og under
lige Gerninger« hjælper den fremmede til rette. 
Om Eftermiddagen igen paa Piazzettaen, hvor 
Gondolierne, saa snart de ser en fremmed, 
kommer raabende »Gondola, signore« - »Gon
dola, signore«, men vi tog med en Damper, 
og Turen gjaldt Øen Lido; her hersker et kos
mopolitisk Badeliv, og det ene store Bade
palads ligger ved Siden af det andet. Bade-
1 ivet florerer under meget frie Former. 

Desværre maatte vi igen forlade Venedig, 
men det, vi; havde set, var for os som et Even
tyr, som ik1ke var steget op af Jorden, men 
af Vandet. Byen med sine Paladser, Kirker, 
Marmorbroer, beviser hvorledes nogle Menne
sker i Middelalderen levede, forfinet ved Rig
dom og Kunst. Venedig er derfor kun en By 
overvejende for Turister, Kunstnere o. s. v. Et 
uhyre stort Museum - - -

Med Toget Kl. 11,22 om Aftenen drog vi 
igen nordpaa, for gennem Simplon og Løtsch
berg Tunneler, at naa til Kandersteg. Op ad 
Formiddagen kørte vi langs med den dejlige 
Sø »Lake Maggiore«, hvor der næsten hersker 
et tropisk Klima. 

Simplon Tunnelen er 19 803 Meter lang, 
blev aabnet i 1906 og er den længste Jernbane
tunnel i Verden. Banen er elektrisk, og det 
tog nøjagtig 25 Minutter at køre igennem den. 
Vi er nu inde i Berner Oberland og Banen er 
et Mesterværk af moderne Ingeniørkunst. En 
Udsigtsbane af højeste Rang, med pragtfulde 
Alpe-Scenerier. Lotschberg Tunnelen er 14612 
Meter. Ved Enden af Tunnelen ligger den lille 
By Kandersteg (1200 m o. H.), hvor vi gjorde 
Ophold. Fik Va:,rel e i et lille henrivende 
Schweitzerhus med Udsigt til de sneklædte 
Bjerge. Efter Middagen en anstrængende 
Fodtur til den pragtfulde Bjergsø Oeshienen
see (1581 m o. H.). Oppe ved Søen fik vi en 
haardt tiltrængt Middagssøvn i det fri. Efter 
Nedstigningen Spadseretur i den vidunderlige 
Kanderdal. Alt er saa stille og saa tyst her 
oppe, og denne Yel,signede Ro bliver kun nu 
og da afbrudt af Klokkeklang fra Klokkerne 
som Køerne bærer om Halsen, naar de gaar 
i Bjergene. 

Afrejste fra Kandersteg næste Formiddag 
til Spieg, malerisk beliggende ved Thunersøen, 
og ved Foden af det store Bjerg Niesen, sej
lede over til Beatenbucht, besaa Betushulen, 
som strækker sig 1 km ind i Bjerget. Hulen 
er elektrisk belyst og meget interessant. Tog 
med Damper fra Beatushi:ihle-Sundlauen til 
Interlaken. Byen er et af de skønneste Kur-

steder i Schweitz. Ligger mellem Thun og 
Brienzersøerne, og henrivende Udsigt til de 
sneklædte Alpetoppe Jungfrau (4166 m), 
Mønch og Eiger. Tidlig næste Morgen tog vi 
med det første Tog fra Interlaken Oest St. til 
Europas højeste Jernbanestation Jungfraujoch, 
som ligger paa den· berømte Bjergs'pidt J tmg
frau. Rejsen gik over Gri.inderwald (1038 m) 
og Scheidegg (2064 m). Banen er en elektrisk 
Tandhjulsbane; efterhaanden som man kommer 
op i Højden og ser ned i Dalen, kan det som
metider krible lidt i een. Forøvrigt vil en Be
skrivelse af denne Tur føre for vidt; den Stor-
laaethed, man her bliver Vidne til, skal helst 

ses. Fra Scheidegg, som ligger paa Snegræn
sen, skiftes Tog, og man mærker det begynder 
at blive køligt. Toget er elektrisk opvarmet. 
Fra Stationen Eigergletscher kører Banen i 
Tunnel. Stationerne Eigerrand, Eismeer og 
J ungfraujoch er hugget ud i Klippen, samtidig 
er der for Udsigtens Skyld lavet Huller ud i 
det fri, som man kan benytte, saa længe Toget 
holder paa Stationen. Paa Endestationen 
J ungfraujoch er man oppe i en Højde af 3457 
Meter over Havet. En underlig Følelse griber 
een her oppe i de evige Is- og Snemarker. 
Luften er saa tynd, saa man med Vanskelighed 
kan drage Aande. Susen for Ørerne o. s. v. 
Det første Kvarterstid vi var heroppe, havde 
vi det prægtigste Solskin; lidt efter kom der en 
Sky, som saa spærrede fuldstændig Udsigten. 
Derefter Snevejr, som vi har det herhjemm<' 
om Vinteren, og endelig som vi begyndte ed
kørslen, gnitrede Lynene, og Tordenen rullede, 
saa det var lige ved at blive lidt uhyggeligt. 
»Jomfruen« viste, i hvert Fald ikke hele Ti
den, den pæne Side udaf. Turen ned gik ovrr
Wengernalp til lauterJ::.runnen. Derfra Fod.
tur til Staubacb Vandfaldet, som bar en Højde
af 305 Meter; var ligeledes inde i det berøm te
Tri.immerbach Fald, som er en sand Hekse
kedel. Derpaa tilbage til Interlaken. Næste
Dag Sejltur over Brienzersøen til Brienz. Paa
Damperen nød man en dejlig Udsigt til To
nerne af et 14 Mands Harmonika Orkester.
Med Toget til Meiringen, Spadseretur ud til
Aaresbugten, som er meget imponerende, der
fra med delvis Tandhjul bane over Bruning
Passet (1004 m o. H.) til Luzern. Byen ligger
som bekendt ved Vierwalclstii.ttersøen, og gen
nemskæres af Floden Reusz, hvorover der fø
rer flere gamle overbyggede Broer. - Herlige
Promenader langs Søen, med Udsigt til Rigi,
Pilatus, Stangerhorn. Vor første Vandring
gjaldt Thorvaldsens Schweizerløve, som er ud
hugget i en Klippevæg (9 m lang). Løven, der
ligger med en afbrækket Lansespids i Siden,
er ved at dø, men hviler Hovedet paa det fran
ske Vaaben. Som bekendt er Løven et Minde
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om . chweiziske Soldaters Troskab mod den 
franske Konge under den store Bevolution. Be
søgte derefter Glelschergarlen, saml foretog 

padsereture rundt i Byen. OYervmrede blandt 
andet en interessant kirkelig Handling, idet 
en ny Biskop for Kanton Luzern blev indsat. 

Den 15. Juni afrejste vi fra Luzern Kl. 1,4:'> 
Em. og naaede Aarhus den 16. In 10,12 Em. 
efter en Jernbanerej e paa ca. 4000 km, lidt 
rejsetrætte, men berigede med Indtryk, som al
drig vil gaa os af Minde. saa længe vi leYer. 

AARHUS NYE RANGER- OG 

GODSBANEGAARD 
At llaneingeniør Th. Engqvist, M. lng. F., Aarhus. 

(Efter •ingeniøren•.) 

Ved Lovene af 17. April 1916 og 1. April 
1919 bestemtes det, at der i den saakaldte 
»Mølleeng« Vest for Aarhus, jfr. Fig. 1, skul
de anlægges en Banger- og Godsbanegaard, og
at Personbanegaarden skulde ombygges og ud
vides clelvi paa de ved den gamle God bane
gaards Flytning frigjorte Arealer af den saa
kaldte »Amtmandstoft«. Det blev derved mu
ligt at bevare den gode Beliggenhed af Person
banegaardens Hovedbygning, og senere at ska
be en Gennemkørselsstation for Hovedbanens
Tog ad den fremtidige Aarbu ·-Bandersbane
(vist prikket paa det lille Oversigtskort, Fig. 1).

Den første Del af disse Anlæg er nu fuld
endt, idet den nye Godsbanegaard blev taget i 
Brug i 1923 og Bangerbanegaarden den 15. 
i\raj d. A. 

Almindelig Beskrivelse af Rangerbanegaarden. 

Den indbyrdes Beliggenhed af Banger�an,., -
gaardens Sporgrupper ses af omstaaende ske
matiske Plan, Fig. 2, til b vilken alle i dette Af
sn il anførte Bogstaver og Tal henviser. 

Ankomst- og Afgangslogvejene har midler
tidigt et andet Forløb end vist paa Planen, men 
vil, naar Personbanegaardens Sporanlæg og 
Hovedtogvejene til disse er fuldendt, blive i 
Overensstemmelse med Planen. 

Bangerbanegaardens Benyttelse er følgende: 
God togene indgaar fra Syd, Midtbanen og fra 
Nord og Vest paa Ankomstristen A' (fra den 
fremtidige Aarhus-Bandersbane paa A2), 
Togloko kører i Remisen, Togstammen træk
kes, efter at Underkoblingerne er taget af og 
Hoeedkoblingerne slækkede, af et Rangerloko, 
der gaar for Togets vestlige Ende, ad Ranger
spor 500 til det vestlige Rangerhoved a; her
fra trykkes Togstammen langsomt op over 1. 
Rangerryg, en kunstig fremstillet Pukkel, fra 

bvi Top de afkoblede Vogne af Tyngdehaf
ten føres ned paa den foran (Ø. t for) liggen
de »Strækningsrisl• B, paa hvi 12, senere 13 
Spor Vognene fordeles efter der s Bestemmel
. essled, d. v. s. enten den Banestrækning, ad 
hvilken Vognen skal fortsætte fra Aarhus, el
ler Aarhus God banegaard, -Havn, -Central
nerksteder m. fl. 

Der er derfor i Strækningsristen Spor med 
Betegne! e ord, Syd, Vest, Midtbane, Odder
bane, Læsseveje, Varehus, Centralværksteder, 
Havn, Aarhus Ø ro. fl. 

Ile fra Aarhus H.:1vn og Aar·hus Ø kom-
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l•'ig. I. De nye Banegaarcle i Aarhus saml i Hjørnet 
fnrnvcn de nuværende og de fremtidige 

Banelinier ( ........ ) 

mende Vogne ben æltes paa Sporene 402, 403 
-ved Siden af Ankomstristen, de paa Aarhus 
God oanegaard læ sede Vogne stilles paa Spor 
150 og alle disse Vogne behandle. ganske som 
ankommende Tog, . kydes over 1. Bangerryg 
og fordeles ned paa Slrækningsri len Spor. 

Der samles da eflerhaanden f. Eks. paa 
Strækningssporet »Nord« (10 5) ankomne tran
siterende Vogne og fra Aarhus uclgaaende Vog
ne til Nord, og hele delte Træk skydes 30-40 
Min, før I ordlogels Afgang over 2. Ranger
ryg, hvor fra Vognene atter ved Tyngdekraf
tens Acceleration fordeles paa den foran Øst 

226.. 

s 



'°DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
IMDIWVJ"'! .,f'l'tr.M!J;"IN:• r 

IJ�l'V/Ul,.IIVG,L_N 

, Ju,v,1w, '""' 

.,,.,,,,NV� �,l('�R�r,,,,,,-,q.:J 

)Nt:r-r,,s� pt � a,.,,,,,1,r,,c.,,.,,,,-,- o.-J 

q:;r;,;,,., o,,,,u 
� 

Fig. 2. Skematisk Plan over AMhus ,Rango�banegaard. 

for liggende •Stationsrist« C's 9 (senere 11) 
Spor, paa hvilke Vogntrækket deles i Vogn
grupper til Strækningens forskellige Stationer. 
Naar hele Trækket er fordelt, samle Grup
perne ved Videreløb fra den med Fald liggen
de Stationsrist til et Tog paa et af »Afgangs
risten« E's Spor, idet Vogngrupperne opstilles 
i den Rækkefølge, i hvilken Toget møder Sta
tionerne under Kørslen ud ad Strækningen. 

Enkelte Hastervogne, d. v. s. Vogne, der 
umiddelbart efter Læsning eller efter Ankomst 
med andet Tog skal . æltes i afgaaede Tog kan 
ad særlige Spor (100 og 300) udenom Stræk
nings- og Stationsristene føres til Afgangsri
. ·ten. 

Vogne, der uden Aflæsning skal underka. tes 
mindre Reparationer .. amles paa Stræknings
ri tens Spor 101 og sættes derfra paa de to 
Blindspor 91. og 92, Jor efter at være istandsat 
at blive ført ad Spor 100 til det afgaaende Tog 
paa Afgangsri. ten E. 

Vogne, der maatte komme paa fejl! Spor i 
Strrr,kning. risten, lader man som Regel fort
sælte til Stalionsristen sammen med det Træk. 
i hvilket de henst.aar. Ved Aflob fra Stations
rist.en tage. »Fejlvognene« ned i Blindsporet 
d r ord for Afgangsristen, og herfra trækkes 
de ved Hjælp af det elektriske Rangerspil R 
op og slippes ned i Afgang.Tisten, naar det 
Tog, med hvilk0t de skal afgaa, er under Op
rangering. 

Naar Toget. er samlet og færdigkoblet, kom
mer Togloko fra Remisen, sætter sig for To
gets Vestende, IJvorefter Togf't er klar til Af
gang. 

Banegaarden� tekniske Udformning. 

Godstrafikken paa Aarhus H Station var al
lerede, da Projekteringen af Banegaarden ud
førtes, af en . aadan Størrelse - gennemsnitlig 
ca. 600 afgaaende Vogne pr. Døgn - at del 
maatte anse for formaalstjenli.gt at indrette 
Banegaarden til Tyngdekraftrangering, og d�t 
yntes absolut paakrævet, naar Hensyn toges 

til, at den nye Aarhus-Randersbane og Nord
o. tbanens Indføring til Aarhus H yderligere 
vilde forøge Rangerarbejdet. (Det gennerr\
snitlige Vognantal i 1924 var ca. 750 pr. Hver
dag). 

En økonomisk Udnyttelse af de til Raadig
hed værende Engarealer, i Forbindelse med den 
Omstændighed, at Rangerbauegaardens Spor 
skulde føres under en tilstedeværende Privat
jJane. der kun med store Bekostninger kunde 
løftes el:er forlægges, forbød Anlæg af en Ba
negaard med gennemgaaende Fald, hvorfor 
man var henvi t til at bygge en saakaldt »Fled
banegaard«, ved hvilken den fornødne »Fald
højde« for Vognene opnaas ved kunstigt frem
stillede Rangerrygge. 

T11ngdekraftbanegaardens Udvikling. 

Allerede i Halvfjerdserne byggedes den før
. te Rangerbanegaard med Udnyttelse af Tyng
dekraften til at bevæge Vognene under Forde
lingen paa Sporgruppernes forskellige Spor. 
Dette betød naturligvis et stott Fremskridt fra 
den tidligere Stødrangering med Loko. Imid
lertid var den krævede Løbelængde for Vog
nene Yekslende stor eller lille, eftersom d 
skulde paa et tomt eller et allerede del.vis be-
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sat por, ligesom Vejrliget havde megen Ind
flydelse paa Vognenes Løbelængde. Det viste 
::;ig- derfor nødvendigt at opbremse en Del af 
Vognene, og dette skele 1·ecl en Rem ko, brugt 
dels som Forbremse foran før te Fordeling -
sporskifte, dels til Stand ning af Vognene paa 
Fo r-clelingss porene. 

Bremsningen opn_aas ved, al et af Vognens 
forreste Hjul løber op paa Taaen af en paa 
Skinnen henlagt Remsko c-g slaar an m·0d 
Skoens Hæl, hvorefter Skoen med paa taaende 
Hjul glider hen ad Skinnen, l1vorved Farten af
tager, indtil Skoen kastes af eller "\ ognen 
stfl.ndses. 

De stigende Krav til Rangerbanegaardene 
om Forøge! e af Ydeevne (ekspederet Vogn
antal pr. Døgn), Antal Fordelingsspor og disse 
Spors Længder (som Følge af Trækkraftens og 
dermed Toglængdens Forøgelse), samt om stør-
1,., Uafhængighed af Vejrliget samlede sig alle, 

Fig. 3. :. Elektrisk Rangerspil, som med en Wirer, 
der føres af de ved Siden af Sporene opsliLiede 
Ledemiler. trækker •Fejlvogne! op_· Ira Korrektions
�porN. for derefter .al slippe dem ned- i Afgangs-

risten. 

som det vi_l fremgaa, af-< let efterfølgende, i Kra� 
Yet om en Forbedring ·af Brem emidlerne. 

Paa hos ta.aende Fig. '.4 er vist en grafisk 
Fremstilling af den Indflydelse, som de forskel
lige VogJ1e Løbemod tande (afhængig af Lej
rr og: Ak -ler, disses :·Smøring, Akselafstand, 
Ak, elbevægelighed, Hjulbandagernes Form 
m. m.), og Vejrliget har paa Afløbet. Den tyk
ke Linie angiver Banegaardens Længdeprofil,
de andre Linier er saakaldte »Hastighedsl10jde
linier« ;) i ethvert Punkt af Banen er for en
afløbende Vogn den af 1 Tons Vognvægt over
vundne samlede (Vogn-, Spor- og Vejrlig -)
Modstand trukket fra Faldhøjden, saaledes at
Liniens Ordinat angiver Energiresten og Af
standen til Profilet bliver et 1ifaal for Ha tig
heden beregnet af Ligningen

v = v2 gh-_ 

Man ser paa Figuren Hastighedshøjdelinier
ne for en ladet aaben Vogn d. v ... god l.øber 
(G) og en tom lukket Vogn, d. v. s. daarlig
Løber (D) ved normal Temperatur og Vind
stille, og man ser samtidig Forskellen i disse
Vognes Løbeevne, idet en Vogn kan løbe ind
til det Punkt, hvor Hastighedshøjdelinien . kæ
rer Profilet. Mellem disse to Kurver for D og
G ligger Hastighedshøjdekurverne for alle fo
rekommende Vogne ved normal Temperatur
og Vindstille. Ved lave Temperaturer stiger
Vognmodstanden betydeligt, se Kurverne G -:
og D -:- i Figuren, og ;_ Modvind forvac1-res For-

fi,r'L Ø8.5PROFII.. OC-

Mfl .5 rtGN�O�MliJIOELINl�R 

- G .,.,_,,,,..,,, 9oø l•&•,. .,,.,ø ,..,.,.,.,., ,;,_,,.,,.., .. ,. 
- D - - døarl,9- -
----- G- - - voa - - • /o., 
----- D- -·- øao,1,9 • . •. 
• • - • •G 1,,,..'"'"'' (IOD - - . no,,,,.01 - . -
· - - - llli• - - - - - - • · fa., 

Fig. A. Den tykke Linie er Profilet for en moderne 
lej! Afløbsrampe med Sinke- og Hovedbremse, de 

tynde Linier e1· HasLighedshøjdekul'yer for forskel
ligt løbende Vogne. De lodrette A[sLancle mellem 
disse Kurver og Profilet angiver Vognens øjeblik
kelige •Faldhøjde« og er derigennem Maal for Ha
s 1igheden. I ·det Punkt, hvor Hastighedshøjcleku l'
ven skærer Profilet, slapdser Vognen. Man .. er 
Forskellen paa gode og daarlige Løbere ved nor
mal og ved lav 'femperatur, hvor den daarlige Lø
ber kun lige naar ud af Sporskiftezonen, og man 
ser, hvorlede Afbremsning i Hovedbremsen fol'
mindsker Vognens Hastighedshøje! og dermed Lø
belængde. Man forslaar derigennem ogsaa Ma11g
lerne ved det punkterede ældre parabolske Pl'ofil. 
Med lang Punktering er vist, hvorledes Stejlrampe 
kan indlægges paa en Faldbanegaal'd, hvor Vogn
bevmgel�e1·nc under Rangering udføres alcnC' af 

T ngdekraften under Lokornotivhjil!lp. 

holdet yderligere. For en god Løber er aa
ledes denne rene Løbemodstand, angivet som 
Fald i pro •Mille, ved normale Temperaturer 2,8 
i Kulde 5,6 og i Kulde og 6 m Modvirld 6,5 me
dens de til varende Værdier for daarlige Lø
bere er 5,0, 9,5 og 13,4. Paa Figuren se ogsaa 
Forbremsningens Indvirkning paa Løbelæng
den, 

De Krav, der maa stilles til et Rangeranlæg. 
er, at ,en daarlig Løber selv under vanskelige 
Vejrforhold skal kunne naa hel t ned til Enden 
af Fordelingssporene, men i hvert Fald gennem 
Sporskiftezonen, d. v. s. den porvifte, ved 
hvilken Vognene fordeles til Samlesporene, 
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Fig. 5. ,Thyssenhiilte-Bremsen«, der bremser ved 
en Klemvirkning omkring alle Vognens Hjul. Klem
virkningen opnaas, naar de 4 Bremsebjælker ved 
Vandkraft løfLes, ved at Hjulkransene trykker de 
indre Bremsebjælker ned og er saaledes fremkaldt 
af Vognens Vægt og opad begrænset ved denne 
V ægl. Bremsen betjenes fra Styreapparatet, idet 
Bremsebjælkerne løf,es passende ved at sætte mere 
eller n1indre Tryk (0-65 Alm.) paa Vandet under 

de 7 Stem pier, der bærer Bjælkerne. 

(Vogne, der gaar i Staa i Sporskiftezonen, vil 
hindre al videre Fordeling), og at der mellem 
lo efter hinanden følgende Vogne skal være 
Tid. til Omstilling af et Sporskifte. Dette kræ
ver ved centralbetjente Skifter 3-4 Sek. Tids-

Fig. 6. ,Thyssenhiille-Bremsen«. I Midten er Dæk
planken fjernet, saa man ser de svære Bolte, paa 
hvilke de hydrauliske Stempler løfter Tværbjælker
ne, der bærer de lo udvendige og de lo indvendige 
Bremsebjælker, mellem hvilke Vognhjulene klem
mes. Til højre i Baggrunden Jigger Brem ehusel, 
hvis Stueetage afgiver Plads for Trykvandsmaski
nerne og Trykvand akkumulatoren, medens Betje
ningsrummet ligger i 1. Etage. Paa Broen, der 
forer Hammelbanen over Rangerbanegaarden, staar 
Rangersignalet visende ,Km· langsomt mod Ryggen«. 

afstand mellem bageste Puffer paa den ene og 
forreste paa den efterfølgende Vogn. 

Det første Krav om Løbelængde kan imøde
kommes ved tilstrækkelig stor Afløbshøjde, 

det sidste dels ved en stejl Afløbsrampe, idet 
LøbetidsforskeIlene for en god og en daarlig 
Løber er mindre ved store Hastigheder end 
ved smaa, dels ved en kort Svorskiftezone, id.et 
LøbetidsforskeIlene tiltager tærkt med - Løbe
længden - ved lave Temperaturer end.da gan
ske uforholdsmæssigt. 

Saa længe man til Raadighed kun havde 
Hemskobremserne, satte disses Mangler Græn
sen for Afløbsrampens Højde og Stejlhed, idet 
Bremsningen var alt for farlig baade for Vog
ne, Ladning og Bremsebetjening og tilmed me
get vanskelig at tilpasse. 

Den af Ingeniør F'rolich, Essen, konstruere
de hydrauliske Bremse, som nu under Nav
net »Gleisbremse, Bauart Thyssen-Hiitte«, er 
indbygget paa nogle udenlandske Banegaarde 
samt ,paa Aarhus Raingerbanegaard, skabte ved 
sin fuldstændig regulerbare Afbremsning af 
selv de tungest forekommende Afløb Mulig
hed for en rationel Udvikling af Tyngdekraft-

Fig. 7. ,Thyssenhiille-Bremsen«. Betjeningsnim
met i det i Fig. 6 viste Bremsehus. Portøren ind
stiller med højre Haand Haandlaget, ved hvilket 
Bremsen løftes, med venstre Haand betjenes 1. 
Fordelingssporskifte og Kontakterne til det opti kc 
og akustiske Rangersignal. Foran sig har man 
Manometret, der viser det øjeblikkelige Vandtryk 
paa Bremsecylindrene samt Pullen, hvorpaa Ran
gersedlen (se Fig. 10, Side 000) ligger, om Natten 

belyst ved sideblændet Lampe. 
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ra_ngering paa det ovenfor skitserede Grund
lag. 

Selve Bremsen Yirker ved at klemme om
kring alle 4 Hjul paa den afløbende Vogn. 
Langs Iwer Køre kinne ligger, som det frem
gaar af Fig. !'i, udvendige Bremsebjælker, som 

L"ig. 8. Udsigt fra Bremsehusels Betjeningsrum 
mod 1. Ryg. En Vogn er paa Vej gennem Bremsen, 
den næste Vogn er afkoblet fra Vogntrækket, der 

skydes over • ommerryggen•. 

for hver 2, m er understøttede paa Slæder. 
der glider paa Tværbjælker, og som indven
dig bærer en drejelig Inderbjælke. Tværbjæl
kerne kan løftes ved Vandtryk i de Stempler, 
der under løtter Bjælkens Midtpunkt. I sæn
ket Stilling løber Vognfu frit gennem Brem-

Fig. 9. Udsigt fra IlrC'·mschusets Betjenings·, 11,n 
mod Stnr okningsristen. Nogle Vngnr . rs at v,r orP 

uncle1· Afløb. 

. en, i løftet tilling løber Vognen Hjulkrans 
paa Foden af. Inderbjelken og trykker denne 
ned, lwoned Hjulene klemmes mellem d to 
Brem. ebjælker, jo tærkere des mere Inder
bjælk n lofle .. idet den maksimale Klemvirk
ning dog er en Funktion af Vognens Vægt. En 
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yderligere Løftning af en Vogn, der allerede 
lwiler fuldt ud paa Inderbjælkerne, vil saa
ledes ikke foroge Klemvirkningen. Mindre For
skelligheder i Bandagerne, Bredd og i Af
standen mellem Bandagerne, Indersider udlig
ne ved lædernes Sideforskydning og Inder
bjælkens Drejning. Bremsningen virker uden 
Stød, og uden nogen uheldig Paavirkning af 
\' ognen, og da der i i\r odsætning til Remsko-

Aarhus Rangerbanegaard. 

Antal I Spor 
Vogne I Nr. 

_ _J_ -1e I 
_.1_ _LQ__

I 7.z 

_j_ 'L lo

_I_. _j'_ 
_I_ � 
_L _ _i_ 

_II_Jo_ 
_L, _ __L
_L,_f.o 
_LI f

__ L j•

_L _!f__ 

_L Jo 

_L j• --1 �_j_ 

Anm. 

I') 

o Æ"

i;{',,,,_, 

0 

li Antal 
I 

Vogne 
Spor 
Nr. 

I __,f. 

L I 

I _{q 

_L _:lj_ 
-L _z,L 
--1. .5-

L 7� 

_j_ _Æ_o

,i .1-

I___J,___ I 

D. S. B. 

Form. Nr A 679. 
�/192! - Mt 

A. 

Anm. 

-

1-L-"'--

1 
; I__L_ -· ---·-
�--L-

LI 9- I 
.J-:!J I

-1
I 

I 

Fig. 10. Rangcrseclclel for T,,g 296,·s Afløb ov r l. 
Ryg paa Aarhus RangerbanPgaard den 7. Juni 
t!J25. Sedlen fortæller A[knblN. Brrm er og Spor
skifter, at der i Rækkcfolge aflober fulgendP Vogn 
3 læssed til Spor 0, :'l tornmC > til Spor 10, J læsset 
til Spor 72, H tomme med betjent krucbremse 
til Spor 10 (skal derfor ikke bl'cm es paa Hovecl
liremsc rller Remsko), l Em (4-akslt'l Hejsegods-

vogn) til Spor o. s. v. 

bremsningen brems paa alle Hjul, er Antal
let af Vogne i et Gruppeafløb uden Betydnina. 

Det til Bremsebjælkerne Løftning fornodnr 
Trykvand frem tilles af en elektrisk dreven 3-
Cylinders Suge- og Trykpumpe, som trykker 
Vandet i en Akkumulator, hvorfra det gennem 
et Styreapparat. der muliggor en Omsætning 
af Trykket fra det maksimale (66 Atm.) Pum
petryk til et vilkaarligt mindre Tryk, gaar til 

I 
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Brem. en. Styreapparatet betjenes ved et 
Haandlag og til hver Stilling af Haandtaget 
svarer el be. teml Vandtryk, der aflæses paa 
el 11 anometer. Styreapparatel taar i øverste 
Etage af en mindre Bygning i Brem ens ær
hed (B paa Fig 2), medens Maskinerne og Ak
kumulatoren . amt en mindre Varmtvands
ked.el, h rnrfra \ armeleduinger fører langs alle 
Trykvandsledninger, staar i tueetagen. Fra 
B tjeningsrummet maa der naturligvis være 
god Oversigt saavel over Afløbsrampen og 
Bremsen som over Fordeling sporene (jfr. iøv
rigt hosstaaende Fotografier fra Anlæget paa 
Aarhus Rang rbanegaard). 

Brem evogleron maa for at kunne afbremse 
en V gn paa bestemt Løbomaal kende: 

I) Af tanden til dette faal, som almindeligt
ses direkte af Sporenes Be ættel e i For
hold til nogle paa Lysmasterne anbragte
Af tandsmærker, i Mørke og uklart Vejr
paa en Sporbesætte! estavle, der findes paa
\' æggen foran tyreapparatet.

2) Vognens Løbemodstand og Vægt, der faas
ved Kendskab til de forskellige Vogn typer,
evenl uelt ved at lade Vognen straks efter
Afløbet passere en automatisk Vægt, der
viser Akselvægten i Betjeningsrummet,
samt af Rangersedlens Anmærkning om
lomme Vogne (angives f. Eks. ved •0•, jfr.
Rangersedlen, Fig. 10).

3) Spormod tanden for det paagældende Spor
(Kurver).

I�) Temperaturen. 

:"i) Vindretning og tyrke. 

Dette stiller ret store K raY til Brem evogte
ren, men det maa dog erindres, at de to sid
ste Faktorer ikke ændres under et Afløb. løv
rigl kan man kon truere en Bremseskala, der 
sa:,tte ved iden af Haandtaget, og om for 
forskellige Akselvægte og pormodstande vi
ser. hvor Haandtaget . kal stille . Imidlertid 
viser saavel den ovenfor omtalte automali. ke 
\'ægt som især kala sig hurtig overflødig. 

Paa Aarhu Rangerbanegaard har man ved 
(i Dages rationel Indøvelse med Tog sammen
sat af de 4 Vognarter: tomme lukkede, læssede 
lukkede, tomme aabne og læ .. ede aabne kun
net indøve 3 Portører . aa godt, at rlet videre 
Bremsearbejde er forløbet tilfreds tillende, om 
end der naturligvis ved fortsat Øvelse vil kunne 
opnaa. , mukkere Resultat.er. 

(Portsættes.) 
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TJENESTEMANDSLOVGIVNING I NORGE 

Udkast til Lov om Lønstrldlgheder I offentlige 

Tjenesteforhold, Udarbejdet af "Tjenestemands

kommissionen af S. Juni 1919". 

L 

V d kgl. Resolution af 3. Juni 1919 ned
satte en Kommission til al und r. øge pørgs
maalet om Mægling og Voldgift i offentlige 
Tjenesteforhold. Under 2:"l. April 1925 har 
Kommissionen, blandt hvi Medlemmer vi næv
ner Kontorchef Carl Platou, der ogsaa vil væ
re kendt som kongevalgt Medlem af den nor
. ke »Forenkling - og Sparekommission af 12. 

Juni 1922«, afgiYet sin Betænkning, der paa 
ca. 200 palter giver en detailleret - og vel
skreven - Behandling af en ret al idig Be
lysning af det vanskelige Problem. Betænk
ningen beskæftiger sig i ndgaaende med For
holdet, saavidt angaar Tjenestemænd af Funk
tionærklassen og Bestillingsn1ænd samt fa t 
an atte Arbejdere i Statens (og delvis Kommu
nernes) Tjeneste; dog er den egentlige Embeds-
tand ikke, som tidligere, holdt helt udenfor. 

Af Interesse er lige i Begyndelsen et histo
ri k Afsnit om »Offentlige Tjenestemænds 
Strejkeret«, hvoraf vi derfor hidsætter et fyl
digere Referat. 

* 

I alle Lande har Spørgsmaalet om Tjeneste
mændenes Strejkeret været stærkt omtvistet, og 
i en Lov om Lønstridigheder kan nian natur
ligvis ikke undgaa at tage tilling dertil. Den 
norske Tjenestemandslov af 15. Februar 191 
der iøvrigt ikke omfatter Embed mænd og den 
højere Almenskole Lærere og Lærerinder 
drager, som ventes maalle, be temt Grænse 
mellem Embedsmænd paa den ene Side og de 
ovrige Statstjenestemænd (Bestillingsmænd) 
paa den anden Side_ 

Embedsmænd. 

Ifølge den norske GrundloY (§ 21) udnæv
nes Embedsmænd af Kongen i el Statsraad. 
Efter Grundlovens § 22 kan de i Henhold til 
§ 21 udnævnte Embedsmænd - med de i sam
me § opregnede Undtagelsei: - ikke afsættes
undtagen ved Dom, ej heller forflytte mod
deres Villie. Dog kan de afskediges, naar de
har naaet Aldersgrænsen.

fed den antydede Undtagelse er der i 
Grundloven sikret en Embedsmand Ret til al 
beholde it Embede for Liv tid. Af denne Ret 
antage ogsaa at følge. at en Embedsmand ik
ke behøver at finde sig i, al der tillægge hans 
Embede Forretninger af anden Art eller af 
væsentligt tørre Omfang end tidligere, eller i 
Nedsætte! e af Embedet Indtægter, med min
dre der ved hans Udnævne] e udtrykkelig er 
taget Forbehold i disse Henseender. Og det 
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kan endvidere ikke antage , at der ved dnæY
nelsen af en Embedsmand, eller eventuelt i 
Forbinde] e med en Lønregulering, kan være 
Forbehold om en hvilken om hel t vilkaarlig 
Forandring i Embedet Lønning vilkaar eller 
Forretningsomraade, uden at man derved vilde 
komme i Strid med Grundloven. 

Di e Regler maa iøvrigt og aa gælde for 
de Embed mænd, der er af æltelige i Henhold 
til Grundlovens § 22. Hensigten med at gøre 
dis e Embed mænd afsættelige kan nemlig 
alene antages at have vror t, at man vilde aab
ne Adgang til al fjerne dem traks og uden 
Hetsforfølgning, naar de efter Administratio
nens køn !ikke passede dere Embeder forsvar
lig. I andre Henseender maa de lige tilles med 
de uaf æltelige Embed mænd. 

* 

Spørg maalet om Embedsmænd Strejkeret 
har hidtil ikke været aktuelt, og der finde in
gen Lovb stemmelse, som berører det. De Ud
talelser om offentlige Tjene temænd (Stat -
tjenestemænds) Strejkeret, om hidtil er fr m
komne fra tal myndighedernes ide, lager 
ikke direkte Sigte paa Embed mænd. Spørgs
maalet maa naturligvis se i Bely ning af den 

tilling, som Embed mændene indtager i Hen
hold til Grundloven, og om vi lige har givet 
en Over igt over. aar Embederne er tilsikre
de EmJ:.ed mændene for Liv tid, naar di. ·e 
overhoved t ikke k<tn opsiges og kun kan rLf
skediges efter Dom, naar endvidere d .eres Vil
kaar ikke kan rondre , uden al der paa For
haand er taget udtrykkeligt Forbehold i ;:aa 
Hen eende, syne det lidet rim ligt, at Embed -
mændene skulde kunne sa:tl Staten i Van kr
ligheder ved en Mas eop ig 1 e. 

Embedsmændene kan overhovedet ikke sige 
deres Stilling op, og der r,;. lder ing n Opsigel
sesfrist for dem: de maa indgive en formelig 
Ansøgning om Afsked, der i givet Tilfælde be
vilge dem af Kongen i et Stalsraadsmøde. 
Man antager i Almindelighed, at Embedsmm!l
dene har Ret til at forlange deres Afsked efter 
Ansøgning, men kun med en •rimelig« Fri. l 
og aalede , at de »er forpligtede til al forblirn 
i Embede, indtil man faar draget Omsorg for 
Embedets forsvarlige Be ørgelse•. Ogsaa i 
Stortinget er denn Anskuelse gentagende kom
met til Udtryk, og det er da klart, at en aa
dan B grænsning i Embed mændenes Ret til 
personlig og enkeltvis at søge deres Afsked 
maa forekomme aldeles uforeneligt med, at der 
skulcle tilkomme dem nogen trejkeret. 

Bestillingsmænd. 

Har pørg maalet om trejkeret for Em
bedsmænd hidtil ikke været aktuelt, kan det 

samme ikke iges, naar Talen er om Be til
ling mænd og tatens Arbejdere: trejkemid
lel har været forsøgt i Praksis. Allerede i 
L90 udtalte Fl rtallet i den ministerielle Vold
gift kommis ion, at det maatte anse for tvivl
somt, om Bestillingsmænd havde Strejkeret, og 
man fandt, al det vilde være upaakrævet og 
uheldigt udtrykkelig at fa l laa en saadan 
Strejkeret i Loven; men 1indretallet (Lian) 
ansaa derimod Bestilling mændenes Strejkeret 
for ube tridelig. Under Behandlingen i Odel.·
tinget (1912) udtalte • ocialkom.iteens« For
mand og Ordfører (Peer en), at • trejkeret f ot· 
denne Klas e Tjene temænd ikke bør taalcs 
og følgelig af krores ved Lov«, overen· temmen
de med J ustit ministeren, Stat raad Abraham
sen dtalelser: »Det er n Selvfølge, at Sam
fundet ikke kan taale, at de offentlige Funk
tionærer i taten . . sætter ig op mod Sam
fundets Vilje ved trejke«. 

Denne tat magten Opfattelse: at Be. Lil
lingsmænd og faste Stat ·arbejdere ikke havde 
nogen trejkeret, bestod kun nogenlunde uan
tastet i et Par Aar; i Tjenestemandsloven af 
15. Febr. 191 berører lo §§ (27, 28) det kildne
, pørgsmaal, og herom hedder del i Mc,tiverne,
der fulgte med den første • Propo i Lion • til
Loven (allerede i 1915):

ormalt har det offentlige ingen Intere se 
af at holde paa en Tjene ternand, der øn ker 
al komme ud af Tjene ten. [en d,'r kan ind
træffe Forhold, om gør del til en Samfunds
pligt for en Tjenestemand at Jorbl ive i . in 

till ing ind til videre, og en Tjene Le som han 
i sin Tid frivillig har tiltraadt, maa han i saa 
Tilfælde finde ig i at udløre om ethvert an
det Ombud, talen paalægger sine BorgerP. 
'pecielt kan det Offentlige ikke ud ·ætte sig for, 

at Tjenestemænd gennem Masseop igelse . øge1· 
at bringe For tyrrelse i den offentlige Tjene.-Lt' 
for at fremme vis e private Interesser. Op-
igel en har nemlig i saa Fald ikke virkelig til 

Hensigt at opløse Tjenesteforh Idet. Ingen af 
de op igende vil i Virkeligheden udtræde af 
Statens Tjene te; de vil alle forlsmtte, men paa 
andre Vilkaar, og Opsigelsen er alene et Magt
middel til al n:ta di e Vilkaar. Men de en
kelte Borgere skal ikke ved Magt kunne sætte 
dere Vilje over tatsviljen . . . . Den enkelte 
kan træde ud, hvis han er mi fornøjet. Men 

tat n kan ikke taale ller tillade, at offentlige 
Tjene temænd som Korporation vil søge at 
diktere Samfundet dere Betinge] er. - - -

amfundsma kineriet kan ikke standses. Skul
de offentlige FLmktionærer ved Masseop, igelsc 
prøve at kabe Vanskeligheder, maa amfun
det gribe til sine Magttmidler«. 

(Fortsættes.) 
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UHELDSFORSIKRIN6S-FORENIN6EN 

FOR DE DANSKE STATSBANERS PERSONALE 

ANDELS-ORGANISATION UNDER LEDELSE AF DE FAGLIGE JERNBANEORGANlSATIONER 

'l 'it Ansatte ved Statsbane1·ne. 

Enhver bør efter Evne værge ig imod Føl
gerne af Ulykke tilfæld . Dette gælder ikke 
ruindst An atto ved Jernbaner, hvor Ulykkestil
fælde iføl0e rbejdets atur forekommer langt 
hyppigere end ved andet Arbejde, og hvor Føl
(Ternc trod den faste Løn og Pen ion viser ig 
paa samme Maade som i andre Forhold, ved 
Indtægtstab, større dgifter , Savn for de Ef
terladte o. . v. 

» Uheld forsikring -Foreningen for De dan
�kc Stat baners Per onale« stiftedes allerede 
for ca. 35 Aar siden. I en Aarrække virked 
d n i Til lutning til et' privat Forsikringssel
skab. men da Personalet havde stiftet sine fag
lige Organisationer, vedtog heldsforsikrings
Forcningen i 1901 at sammenslutte sig med dis
se, der derefter til at lede Uheld. forsikrings
Foreningen valgte et Repræsentant kab paa 20 
Medlemmer, af hvilke Jernbaneforeningen og 
Dansk Jernbaneforbund nu hver vælger 8 og 
Værksteds- og Remi arbejdernes Organisa
tion 4 Repræsentanter. 

I Aaret 1912 vedtog Uheldsfor ikrings-For
rn ingens Repræsentantskab, væsentlig paa Ini
tiativ af den daværende Formand, nuværende 
Trafikmini ter Friis-Skotte, at overgaa til den 
kooperative Form. Man opsagde Forholdet 
til det private Selskab og overtog selv Risi
koen, foreløbig støttet til en Garanti paa 5000 
Kr., der velvilligt tilledes til Raadighed af 
Dan k Jernbaneforbund; der bl v dog aldrig 
Trang til at trække paa denne Re erve. Til 
Fraklippes her. 

yderlig Betryggelse er tegnet Reassurance 
Genforsikringsselskabet »Sku.ndinavia<. 

Uheldsforsikrings-Foreningen ejer nu efter 
12 Aars kooperativ Drift en kontant Formue 
paa 92 600 Kr., foruden at der i 1922 blev for
delt ca. 20 000 Kr. som Bonus til de Forsikrede. 
I førstkommende Efteraar skal der atter for
deles som Bonus en lignende Sum, og det er 
vedtaget at nedsætte Præmietarifferne til de 
n dcnfor angivne lave Satser. 

I ovennævnte 12-aarige Periode er der til 
til kadekomne Medlemmer udbetalt i Erstatnin
ger 213 000 Kr. 

Medlemsantallet er for Tiden ca. 3900 med 
n Forsikring sum af ca. 5 600 000 Kr. 

Repræsentantskabet ansætter Foreningens 
tyrelse, der leder Administrationen og afregu

lerer Skaderne. Til Afgørelse af mulig Uenig
hed mellem til kadekomne Medlemmer og Sty
re! en er etableret en fast Voldgiftsret, hvis to 
Medlemmer vælges af de faglige Organisatio
ner, medens det tredie Medlem, Formanden, der 
skal være lægekyndig, vælges af Repræsen
tantskabet. 

.

De For ikrede er saaledes i Skadetilfælde 
ilffede en kollegial Bedømmelse og ikke en 

ud lukkende forretningsmæssig, saaledes som 
ved andre Forsikringsselskaber. Forsikrings
betingelserne, der tilstilles enhver Forsikret, er 
d fordelagtigste, der findes, Invaliditetssatser
ne er højere og Præmierne lavere end noget an
det Selskabs. Den kvartaarlige Præmie er for 
en Forsikring um af 1000 Kr. ved Død, 2000

FORSIKRINGSBEGFERlNG 

U11dertegn de indmelder sig herved i 
hcldsfor ikrings-Foreningen for De danske 

'tatsbaner Personale og ønsker ig fra den 
.......... 192 forsikret for ............. . 
I<r. ved Død, ............ Kr. ved fuldstændig 

, avn med Forbogstaver) 

Invaliditet og ved forbigaaende Arbejdsudyg
tighed Dag erstatning fra 4./22. Dag. (Det 
ikke ønskede overstreges.) 

Jeg er bekendt med omstaaende § 5 i For
cn ingen s Forsikringsbetingelser. 

( tilling) 

(Tjeneste Nr.) ( lation eller Tj(>nestegøringssted) 

B. Breve kan sendes frit med Statsbanerne, naar Konvolutten er utilklæbet og Adressen er:

Til [, heldsforsilcrings-Foreningen for De danske Statsbane1·s Pe1·sonale. 

København H. 
Vend oml 
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Kr. ved fuldstændig Invaliditet og 1 Kr. i Dags
erstatning: 

J. for Kontorpersonal o. lign.*) med Dag
penge fra 4de Dag 90 Øre,
do. do. med Dagpenge fra 22de Dag 75 Ørv.

·1 r. for d�t øvrige Personale med Dagpenge fra
4de Dag 2 Kr. 50 Øre. 
do. do. med Dagpenge fra 22de Dag 1 Kr. 
50 Øre. 

Ved Tegning af højere For ikringer for
højes Præmien tilsvarende. 

Præmien indeholdes i Lønningen og Forsik
ringen gælde1· uden Hensyn til, om Tilskade
komsten er sket i eller uden for Tjenesten og 
under Rejser indenfor Europas Grænser. 

Medfølgende Forsikringsbegæring bedes fra
klippet, udfyldt og narest indsendt til Forenin
gen, hvorefter Medlemsb1·ev vil blive tilstillet 
Tndmeldte. 

Breve til Foreningen kan forsendes·frit med 
Statsbanerne, naar Konvolutten er utilklæbet, 
og dressen er: 

Uheldsfonikring::;-li'oreningen for De danJ/ce 

Statsbaners Personale. 

København H. 

Repræsentanterne o0 de fagljge Organisa
tioners Tillid mænd anmodes om velvilligst at 
vejlede Forsikringssøgende samt virke for Til
gangen til ·Foreningen. 

*) Ansatte i Generaldirek loralets, Hegnskabsafdelingens
og Maskinafdelingens, Distrikternes, Centralværkstedernes 
og Søfa!'lschefens Kontorer, Trafikinspektører, Bane- og 
Maskiningeniører, Stationsforstandere, Stationsmestre, 
GodsekspediLører, Konlrolører, Assistenter, Medhjælpere, 
Kontorisler, Elever, Ingeniørassistenter, Overbanemeslre, 
Telegrafmestre, Brofogeder, Lokomotivmestre, Værkmeslre, 
Aspiranter saml Kontor- og Stationsbude o. I. 

Fraklippes her. 

( Almindelige Forsikringsbetingelser.) 
§ 5.

Pe1·so'1ie1·, de1· ikke - eller dog kun betingelse::; .. 

vis - e1·e f01·sik?-ingsbare. 

Forsikring overtages ikke for Personer, der 
i Øjeblikket er akut syge, eller som lider af al
vorlig kronisk Sygdom, derunder kronisk Al
koholisme eller Tilbøjelighed til Misbrug af 
Morfin, narkotiske Stoffer eller bedøvende Mid
ler. Maatte saadanne Personer alligevel have 
opnaaet Forsikring, da er denne følgelig ufor-

lndmeldt ved (Navn, Stilling) 

Enhver, der skaffer t nyt Medlem til 
Uheldsfor ikrings-Foreningen og noterer sit 
Navn og Adresse paa Begæringen tilkornn1cr 
et lndmeldelsesgebyr af 50 Øre. 

Begæringsblanketter kan forlanges hos SLy-
1·clsen. 

August 1925. 

Paa Repræsentantskabets Vegne 
Oh. Pete1·sen, 

Formand. 

I Styrelsen: 
P. D. Pedersen, pens. _Togfører

Forretningsfører. 
Seir. Boulevard 88, 1. København B. Tele[o11 Vcsler 282411. 

N. I . Christensen, pens. Togfører,
Sekretær. 

Sdr. Boulevard 50, 4. København B. Telefon Vester lJ 7(\. 

P. Andresen,· Rangermester,
Godsbanegaarden. 

A. Simonsen, Fuldmægtig,
Kasserer. 

Medlemmer af Repræsentant. ·kabet er for 
Tiden: 
. Trafikinspektør Rønnfeldt, Kbhvn., Trafik

kontrolørerne H. F. Petersen, Herning, Okkels, 
Viborg, Chr. Schmidt,· Kbhvn., Gerhardt, Gods
banegaarden, Fuldm. V. Madsen, Kbhvn., Assi
stent Gustavsen, Fn., Togf. H. Jensen, Ng., 
Overportørerne Ch. Petersen, Kbhvn., 0. An
dersen, Nø., J. Hansen, Ro., Overmatros Kant
sø, Ms., Banefrm. C. Th. Christensen, Es., 
Pakm. A. J. Nielsen, Ab., Stationsbud Thors
bro, Kbhvn., Pudserformand C. J. ChristiaH-
en, Østerbro, Snedker L. Hansen, Kbhvn., Ma

skinarb. A. Mortensen, Nyborg, Arbejdsmand 
H. Larsen, Ar., og Arbejdsmand H. P. Han
sen, Kbhvn.

bindende for Foreningen, ligesom løbende For
sikring bortfalder af sig selv for Fremtidens 
Vedkommende, naar den Forsikrede bliver li
dende af alvorlig kronisk Sygdom eller rril
bøjelighed til de nævnte Misbrug .. Personer, 
der er invalide, kunne kun forsikres paa sær
lige Betingelser. 

Ønskes andre end Ægtefæller eller lovli.gc 
Arvinger indsat som Kravberettiget i Tilfælde 
af, at Ulykkestilfælde medfører Død, maa ved
kommende Kravberettigede anføres her.• 

(Adresse) 

., 
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25 AARS JUBILÆUM 

F. C. C. Spør. 

Uen J. Augusl Jejrede Lokomolivfører li'. C.
' Spor sit :2:"i Aar · Jubilil lum som LokomoliY-

111and. Jubilaren kom paa Cenlrahtl'rksledel i 
KHbe11iiar11 den :L Juni .1899 og ansattes so111 
Lokc111olidyrl·odcr den J. Augu t 1900 med 
Station i Aarhus. Kom derfra til Kor. ør den 
I. Oklober H)O:"i og forfrernmedes til Lokomotiv
fører den 1. \I aj 1!) L5 med Station paa Øster
bro.

Jubilaren har ved . in venlige og rolig-e Op
træden vundet sig mange Venner og har altid 
nllret en retlinet og god Kollega. Vi bringer 
ham rnre hjerteligste Lykønskninger paa Jubi
læLunsdagen og fojer dertil Ønsket om, at ha 11 
endnu i mange Aar maa fcerdes iblandt os. 

C. H. Matli11u.

Ringsted -- Hvalsø 
Banestrækning forventes laget Brug om-

kring Midten af August Maaned. 

Motorvognene. 

Den 30. J 11li var et mindre Selskab af tals
hanernes Embedsmc-end bestaaende bl. a. af 
Værksledschefen i København R. Olsen og 
Værkme ter J. Harvig i Odense for paa Thriges 
Fabrikker al lilse Bygningen af Motorvogne til 
Statsbanerne. 

Samarbejdet mellem Baner og Biler. 

Den nedsalte Kornmi sion til Undersøgelse 
af aimarbejdel mellem Baner og Biler holder 
.Jløder igen den 12.-13. August. Kommissio
nen har nedsal 2 Underudvalg, af hvilke det 
ene sct-rlig beskcl'fliger sig med Vejs,pørgsID·aa
lene. herunder Vej færdsels-Statislik, Amternes 
\'ejudg.ifler, }\'Lolorskattens Fordeling ID. v., me
dens det andet Underudvalg særlig undersøger 

Samarbejd - pørgsmaalet. T,il Klarlæggelse af
de evenluelle Muligheder for et ·aadant vil 
man antage] ig for et hegrænset Omraade - f. 
Eks. Fyen - undersøge, hvilke Omlægninger af 
Automobilruter der skal foretages ID. v. 

Driftsindtægter og -udgifter i Juni. 
Indtægten af Personbefordringen har været 

9') 0C'O Kr. lavere end i Juni i Fjor (der havde 
hele Pinsen og 5 Søndage). Indtægten af Gods
befordringen har været 60 000 Kr. større og 
a11dre Driftsindtægter 90 000 Kr. tørre. Drifts
udgifterne har imidlertid været 140 00 Kr. 
:;tørre end i Fjor, saaledes at Maanedens øko
nomi ke Resultat er 80 000 Kr. ringere end i 
� jor. 

Finan.saarels første Kvarlal luller herefter 
med el Overskud paa 3,44 :lllill. Kr. eller 880 000 
Kr. mindre end de 3 første l\faaneder i Fjor. 

Af de 880 000 Kr. er 670 00 Kr. Mindreind
tmgt og 210 000 Kr. l\'1er-Udgift. 

Regnskabsføreren 
for »Sjællandske · talsbaners Embedsmamds 

ug Betjentes Laane- og Spareforening af 1883«, 
Hr. Fuldmægtig Viggo Madsen, er fra 1. Juli 
d. A. fratraadt denne Stilling, som er overtaget
af Hr. Kontrolør Thormod. Inspektionskonto
ret, Kjr1benhavn Godsbanegaard.

HJERTELIG TAK 

Hjertelig Tak til Dem alle for den smukke 
Blomsterdekoralion lil vor kære Aages Baare. 

Emma Høgholt. 

I clnævnelse fra, 1.-8.-25: 
Lokomotivfyrbødere til Lokomotivførere: C. 

R. Chri,stensen, .Esbjerg, i Tønder, T. Holm,
Aarhus H., i Sønderborg. N. A. Vest, Vamdrup,
i Vojens (Depotforstander) (alle min. Udn.).

Haandværkere lil Lokomotivfyrbødere: K. 
H. Sivertsen, Thisted, i Struer, A. K. H. Schnei
cler, Kbhavns Godsbgd., i Østerbro, A. J. Niel
sen, Kbhavns Godsbgd., i Østerbro, S. K. Jør
gensen, Masnedsund, i Vamdrup. r. T. Thor
stensen, Kalundborg, i Vamdrup, P. C. Hartvig
sen, Viborg, i Struer. P. . Jepsen, Thisted, i
Tønder, G. Klauber, Langaa, i Vamdrup og T.
G. Hansen, Esbjerg, i .Skelde.

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-8.-25: 
Lokomotivførerne: J. Hansen, Herning, til 

Langaa og (Depotforstander) A. W. P. Schmidt, 
Grind,sted, til Herning med Ophør af Funktion 
s�m Depotforstander. 

Lokomotivfyrbøderne: L. E. A. R. Kragh, 
Struer, if. Op,slag til Vejle H. (Rangerfører), 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
. M. Ra mussen, Vamdrup, til Aarhu H. A. 

F. 0onradsen, Frederik havn, til Thi ted, H . 
,forgen en, keld , til onderborg, N. P. tevn, 
Aale trup , til Aalborg, J . iel. en, truer til 
;-J yborg, E. 0. Han en, Fredericia, til Frederik -
ha.Yn, P. M. Frand en, Vamdrup. til FrcdNi ia, 
~- P. E . i I en, Tønd r, til l angaa og 0. \\' . 
Thorngaard. Ø terbro, til Aale ·trup. 

Tilladel.se til al by/le Tjenes /es/ed fra I.- .- 2:3 : 
Lokomotivfyrbøderne: R. \ . Larsen, Kbhv .. 

God bgd., og 0. 0. Ra mu en, Korsør 0. 

Laur en, Aalborg. og E. W . i t. Knud en, Ma. -
ned und, N . M. Hammer, Khha.vn Godsbgd., 
og H . Han sen , Ro kilde, og T. C. ,\f. R. ' ielsen , 
E bjerg, og 0. A. P. C. i lacl ·en, Vamdrup . 

Min . Af ked fra 3 1.-10.- 25: 
Lokomotivførerne: 1J. Jørgensen , Glyngon', 

paa Grund af vag lighed med P n ion, J . C. 
Iversen, 'yborg, efter Ansøgning paa C:rund af 

ld er med Pensi on, og F. F. !•link, Khlmvns 
God hgd., efter Ansogning paa Gru1~d af vagc-
ligh d med Pen ion. 

ærværende Nummer er afleveret paa Avisposlkonlorel d. ,>. A11911s/. 

I Vesterbrogade 63, I 
Hj. af Dannebrogsgade. 

Dame, & Børnekonfektion 
samt KJoler 

Smaa Priser. 

RATEBETALING. 

0 Amk. Gummivare 
luutri Veste rg ode 3 11111. I . 
hitrspnjler1 Sanhda · t S,ce,ldearti\ltr 

111. Prlsh te ,0 Øre I 
llSUtT USPIDITIOI Tel1. IJu 1195 

10 pCt. la~at 

Drik 
Albani Øl. 

I 
KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 

LOTHARDT DAHL. 
Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1 . 

Største Kolonial- og Konserves-Import I Danmark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 

Vore Automobiler kører overalt i Buen og Forslæder, 
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DA D E L S LIVSFORSIKRINGSSEDS KAB 
Te_qnerrille Arter 
Livsfo ·sikrin_qer 

"KOLDING HUS " 
KOLDING 
Oprettet 1898 

Statste~f. Nr. 2.'l 
Central > 300 

SPECIALITET. { Livsforsikring_ med Alderdomsforsørgelse. 
· KapltaJforslkrmg med Arverente . 

"Tiklo• • er et nyt, cnestaaende 
Rensemiddel, som.• aldeles si kkert 

og ufejlbarligt rense• · Hænder, Tej 
- kort sagr alt -, der ·er blevet snav, 

set af : Olie, Fedt, Maling, .Maskinfedt, 
Vognsmørelse, Maskmolie, Tjære, Beg, 

Asfalt, Automobilsod, Tryksværte o. lign. 
"Tiklo" er ganske uskadelig for Hænder 

og Tøj I - De vil ikke tro pa~ ,. Ti 
vidunderl ige Egenskaber, for De selv har 
provel det. - Gor det dcrtfor I - · Enhver 

Haandens Arbeider vil blive lykkelig! 
"Tiklo'• vil gaa s in Sejrsgang 
gennem alle Fabrikker Ol! Værk• 
steder - Ring i Kobenhavn til 

Centr. 3211 eller skriv til Worning 
6. Petersen, Vejle, og faa 

nærmeste forhand ler af 
., Ti klo" opg.ivet, 

Åls Det Danske· .Mælkekompagni, København. 
Redaktion : Vesterbr6gade 98 a 1, Kjøbenhavn B. 

Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 
Udgaar 2 Gange maanedlig, 

A\onaMDentspris : 6 Kr. aarlig. 
Te~eø paa alle Postko11t1rer i kalllli11aYiea. 

A.nnooct>-Expedition 
Ny Vestergade 7 8, København B. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-~. 

Frederikaheri Bo,trylleri. Falkoneralle 11. 
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