25. AARG. N� 16.

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

PRISNIVEAUET
D t tati tiske Depal'tement har ·iden Juli
J915 for taget Beregninger over Pris lignin
gen. Inflydel se paa Udgifterne i el Hu, hold
nin budg t.
\'ed Opgøre] en er man - lig om ved de
nærme t Ioregaaend Opgørelser - gaaet ud
fra Forbruget i en Hu holdning, aaledes om
dette var i 1922, og man har cl r 1t r beregnet,
hvad dette Forbrug Yilde kost , betalt med de
i April-Juli 1925 gældencl Priser. Det For
brug, der er benyttet, pr op. lillel i Overens
, temr'nelse med tatistikken over Husholclnings
r gn;;;kab r for Arbejclevfamilier aavel i Ho
vedstaden om i Provin byerne og i Lanclcli
, trik terne og m cl en . amlet aarlig dgift. be
regnet efter de i Juli J 914 gældende Pri er,
paa gennem nitlig 2 000 J{r.
)reel Hen yn til Fremska [I 1-e af Pri ·op
lysninger og Beregningerne
dførel e er man
gaael frem gan ke paa amme :\Jaade som ved
tidligere Beregninger.
Gennem nit priserne
for de enkelte ,, arer eller \ aregrupper er for
Fødevarer, Brændsel og Bely. ning og en Del
andre Varer beregnet paa Grundlag af Pri. er ,
inclb rellel af Kornmunal:b Lyre! erne i Ho\·edtaclen, Provin by rne og noget over 100 Land
kommuner. Pr�. b yægcl en f r Beklædning ,
[ enkramvarer. Hu holdning, artikler osv., for
hvilke der ikke have direkte Pri -ply ninger,
er b regnet rpaa Grundlag af Op! y n i_nger, , om
Departementet har modlaget fra forskellige
Organi ationer og størr A Hancl {' l.l- og Produk
ti0 n. firmaer med ,.ærlig aI,.,kundskab paa cli se Omraacler, $ aavel for Hovf' cl laden . om for
det ovrige Land. Lige som ved de tidligere Be
r gning r har man anvendt Gennem nittet af
Pri crne for de t
id te Kvartal sunder, øgel
s r, denne Gang altsaa for Apr·il og Juli 19:25.
Re u Hat t af Beregn inJ!'erne fremgaar af
1 eden taaencle O\·erigt, i hrilken er m clclelt,

.

20. August 192 5

hv-0rledes de dgifter. der i Juli 191 4 udgj ,-de
:2 000 Kr ., fordeler ig paa de reclvanlige be
nyttecl Hovedgrupper af Fornøclenh cl r dels
pr. Juli 1914, dels efter Opgøre! em pr. Juli
J 924. Januar og Juli J 925.

Udgifternes Fordeling paa Hudgettets
H oveclgrupper:
Juli
1914
Kr.

Juli
J92,.
Kr.

Fødevarer...... .. ...... 35 1 673
Klæder, Fodtøj, Va k . . 225
601
Bolig ........ .......... 24
421
Brændsel og Belysning ..
1
24-1
504
Skaller, Kontingenter o.I. 203
4-6
Andre clgifter ......... 4.08
lait ... 2 000 4-2 6

Jan. Juli
1925 1925
Kr.
Kr.
1 794 1 751
623
613
421
44-2
221,
204
504
527
846
834
4 412 4 371

dgiften, beregnet i Procent af Udgiften
i Juli 1914 ( dgiften i Juli 1914
100):
Juli Juli Jan. Juli
1914 1924 1925 1925
Fød varer .............. 100 200 215 210
Klæder, Fod løj, Vask ... 100 267 277
272
Bolig .................. 100 170 170 17
Brændsel og B lrsniug .. 100 29
277 252
katter, Kontingenter o.1. J00 24
24
260
Andre Udgifte1· ....._.._._· 100 207 207 204
_
lait ... 100 214 221 219
Ved Beregningen pr. Juli 1925 var det sam
lecl p Uclgiftstal for hele Budgettet altsaa '• 371
Kr., meden det til varende Tal pr. Januar
I 9.2"i bl \' opgjort til 4 4J 2 Kr.
Qy {'r,'igten !indeholder tillige Tal for den pro
centvise Pri stigning for cl enkelte Var grup1 er, idet hver enk lt clgiftspo t efter Pri ern
i Juli 19J4 er sat lig 100, og
clgiH tallene
til de for kellige Tåd punkter r , at i Forhold
hertil. De Lil varende Tal for det mellem Juli
1914- og Juli 1924 liggende Tidsrum er offent
liggjort i lati ti. ik Aarl og J 924 og 1925, h n
hold.vi Tabel 9 og 97:
Her ftcr har tignfogen iden Juli 1914 væ
ret: for Fødevarer J 10 pCl., for Kl cl r, Focltoj
og \ a k 172 pCl., for Bolig 7 pCt., for Brænd
el og Bely ning J 51 pCl., for katter, Kon-
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tingenter o. l. 160 pCt., for andre Udgifter 104,
pCt., og den samlede Stigning for hele Bud
gettet udgør 119 pCt. Indek tallet for Prisstig
ningen (Pristallet) er saaledes pr. Jitli 1925
219, hvilket Tal siden Januar 1925 er faldet
med 2 Points.
De siden Juli 1914 beregnede Pristal frem
gaar af nedenstaaende Oversigt:

.

kalt ('beløbet, ,·æsontligst fordi dette for Skatte
aarel 1925-26 er beregnet af en lidt større
Indtægt end for Skatteaaret 1924-25.
Den sidste Gruppe, Andre Udgifter, rummer
en Række forskellige Poster, bl. a. Vedlige
holdelse a-f Inventar ro. ro., Tobak, Fortæring
udenfor Hjemmet, Aviser ro. m. Udgiftstallet
for denne Gruppe er gaaet ned med 12 Kr.,
væsentligst som Følge af Prisnedgang for Ved
ligeholdelse af Inventar ro. m.
iBeregningen af den Prjsforskydning, der
efter Tjenestemandsloven af 12. eptemher 1919
kal anvendes ved Fastsættelsen af Tjeneste
mændenes Dyrtidsti-llæg for Halvaaret Oiktober
1925�Marts 1926, har man foretaget 'paa
Grundlag af det til Beregning af Priostallet tid
Jigere amendte Budget fra Tiden før Krigen,
idet Tjenestemandslovens § 91 fastsætter, at Be
regningen foretage. eiter »det af Det statisti ke
Departement ved Beregningen af Bevægelsen i
Detailpriserne hidtil benyttede Normalregn
skab«; iøvrigt vi'ide Rseultatet med Hensyn til
Tjenestemændenes Dyrtidstillæg været blevet
det samme, hvi Beregningen var udført paa
Grundlag af Budgettet fra 1922.
For den Del af det tidligere Budget, der ind
,gaar i Beregningen af Tjenestemændene. Dyr
tidstillæg (Fødevarer, Beklædning, Brændsel
og Belysning samt Bohg) , d. v. s. alle Udgift. posterne i det omhandlede Husholdning. bud
get undtagen de to sidste (Skatter, Kontingen
ter o. I. og Andre dgjfter), var Udgiften i
Juli 1919 3466 Kr.
,Efter Tjenestemandsloven blev Dyrtid. tillæ
get fastsat til 702 Kr. aarlig for Gifte (fra
Oktober 1910), og dette Tillæg skal for hvert
Halvaar pr. 1. April og pr. 1. Oktober for
høje eller nedsættes med 54 Kr. aarlig for
hver fulde 3 pCt., dgift tallet ændres i For
hold til Udgi-ft tallet i Juli 1919. Ugifte Tje
nestemænd faar to Tredjedele af Dyrtidstillæget
for gifte Tjenestemænd.
iden den første Fa stsættelse af Dyrtidstil
læget har Udgiftstallet og dermed Dyrtid tillæ
get forandret ig paa følgende �faade:

Juli 1914 ........ 100
Juli 1920 ........ 262
Juli 1915........ 116
Januar 1921..... 264
Februar 1916 .... 124
Juli 1921 ........ 237
Juli 1916 ........ 136
Januar 1922 ..... 212
Februar 1917 .... 146
Juli 1922 ........ 199
Juli 1917 ........ 155
Januar 1923 ..... 198
Februar 1918 .... 166
Juli 1923........ 204
Juli 1918 ........ 182
Januar 1924 ..... 209
Januar 1919..... 190
Juli 1924........ 214
Juli 1919........ 211'
Januar 1925 ..... 221
Januar 1920 ..... 242
Juli 1925 ........ 219
•Med Hensyn til Pri,sbevægelsen indenfor de
enkelte Varegrupper og Udgiftsposter ,siden
Januar 1925 kal gøre følgende Bemærknin
ger.
For Fødevaregruppen som Helhed har der
været en Nedg
, ang i Udgiften paa 43 Kr., der
fremkOllilmer som Resultat af en noget forskel
lig Bevægelse ,paa de enkelte Budgetposter. Me
dens de Priser, hvormed Brød og Mel indgaar
i Beregningen, udviser nogen Stigning, har der
været Nec1gang for mør, Mlæk, Ost, Æg , Kar
tofler og Grøntsager samt Sukker. Man skal
her erindre om, at det sidste Hold Priser er
indsamlet i Begyndelsen af Juli Maaned, og at
der for adskiHige Varer er sket Prisnedsættel
ser siden den Tid, aaledes f. Eks. for Brød,
Margarine
og ukker, ligesom Noteringerne
•
for Smør, Æg, Flæsk og Kød er lidt lavere nu
end denga'l'lg.
.For Manufakturvarer og Klæder er der ef
ter de indsamlede Oplysninger regnet med en
mindre Nedgang i Priserne, medens Udgiften
til Fodtøj og Vask er omtrent uforandret. Som
samlet Re ultat af Beregningerne er man naa
et til en edgang i Udgiftstallet for Beklæd
ning ro. v. paa 10 Kr.
Udgiften til Bolig er beregnet paa Grundlag
af Oplysni•nger fra Hu lejootatistikken pr. Jo
vember 1924 for Hoved taden, Provinsbyerne
Udgifts- Sti)!Dyrtidstillæg pr. Aar
nini.:
Gifte Ugifte
og godt 100 Lanc1kommuner. Denne Undersø
tal
i pCt.
Kr. ~Kr.
gelse udviste en gennem nitlig Stigning af Hus Juli 1919 .. 3Kr.
1
466
/1019-31 /a 20 70'2 360
30
lejen fra 1923 paa ca. 5 pCt. Fra 1914 er Januar l!J2O 4 020
16,0 'I• 20- 9
/ 20 972 648
24,1 1i
/ o2O- 81 a
/ 21 1 134 756
Huslejen herefter regnet at være teget gen Juli 19:W .. 4 302
30
25.9 '/• 21- /921 I 134 756
Januar 1921 4 363
nemsnitli,g 78 pCt.
Juli 1!l21 .. 3 716
/ 21-0 813/ 22 810 540
7 2 11
For Brændsel og Belysning er Udgid'teme .TanuHr1922
3 220 --,-7,1 '/•22-301022 594 3!'6
faldet fra 224 Kr. til 204 Kr.; Nedgangen skyl Juli 1922" 3 076 ...:_ 11,2 1t
/ o22-81/a 23 MO 360
des lavere Pri 8er paa Kul og Koks, medens Januar 1923 3 023 ...:_ 12,8 '/•23-809/ 23 486 324f>!J4 396
81 a/ 24
Gas- og Elektricitetspriserne har været omtrent .Tuli 1923 .. 3 167 ....:... 8,6 '/to2�-80
/ 24 648 432
Januar 1924 3 274 ...:_ 5 ,5 '/•24- o
uforandrede.
31
1
/ o 24-- a/ 2f> i02 468
Juli 1924.. 3 393 ....:... 2,1 t
Udgiften til Skalter, Kontingenter o. l. er Jnnuar J 92f> 3 53!J
2,1 '/• 25-30o
/ 25 702 468
steget fra 504 til 527 Kr. Stigningen kyldes Juli 1925.. 3 477
/ 250 3'/• 26 702 46
0,3 1,
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Den sidste Beregning giver altsaa en 8 lig
.
fra Juli 1919 paa ll Kr.
ning i Udgiftstallet
eller 0,3 pCt., og Dyrtidsti-llæget vil herefter i
Henhold til den gældende Lov for Halvaaret
1926 være at beregne ef
Oktober 1925-Marts
•
ter et aarhgt Beløb af 702 Kr. for gi,Ite og 468
Kr. for ugifte.

.

...

AARHUS NYE RANGER- OG
GODSBANEGAARD

At Baneingeniør Th. Engqvist, M. lng. F., Aarhus.
(Etter •ingeniøren•.)
(Sluttet).

Løbetidsforskellen. Sinkebremsen.

For et stort Anlæg er Vanskelighederne
imidlertid ikke løsf alene ved en reguler,bar Ho
vedbremse, der kan aJpasse Vognenes Løbe
længde. Saafremt en Vogn bremses paa kort
Løbemaal, d. v. s. at den maa brem!:,·es til me
get lille Hastighed, ikke mindst i normal Tem
peratur og Medvind, indhentes den let af en
efterfølgende Vogn med langt Løbemaal og da
især, hvis den første er en god, den sidste en
daarlig løber. Ved den første Vogns Forsin
kelse i Brernsen kan •Puffertidsaf..,tanden« mel
lem Vognene Yed det Sporskifte, hvor Vognenes
Veje skilles, blive for lille, til at Skiftet kan
omstilles. Dette giver Fejlvogne. Ogsaa dette
Forl1old har Dr. Frølich imidlertid forstaaet
at raade Bod paa ved at indlægge en »Sinke
brem.'ie« (Ablauf.verzogerungsbremse) ved Af
løbspunktet (lige nedenfor Ryggens Top). Da
Vognens Hastighed her er ringe (Tilføringsha
stigbeden ca. 0,5-1,0 m/sek.), kræves der kun
en kort (ca. 5 m) Bremse af samme Art som
Hovedbremsen for at give Vognen nogle Sekun
ders Forsinkelse i Afløbet. Puffertidsafstanden
mellem den forsinkede og den foran løbende
Vogn forøges da med disse Sekunder. Puffer
tidsafstanden forbedres ogsaa ved at lægge
Sporskiftezonen vandret, idet et Fald her vil
accelerere den gode Løber saa meget, at den
med kort Løbemaal maa bremses endnu haar
dere end hvis Sporskiftezonen ligger vandret.

..

Sporskiftezonen.

Hovedfordelene ved Jndbygning af en regu
lerbar Hovedbremse og paa h tørre Banegaarde
desu-den af en inkebremse er:
Større Ydeevne bl. a. paa Grund af større Til
føringshastighed.
Færre Vogn- og Ladningsbe kadigelser fordi en
nøjagtig Opbremsning paa Løbemaal er mulig
og stærke Tørninger derfor undgaah .
Mindre Personale. Tidligere krævedes en Mod
"
tager (Heml,·kolægger) for hvert 2-3 Forde1 ingsspor. Dette Antal kan indskrænke,;
stærkt.
Mindre Vedligeholdelse af Fordelingssporene,
idet den stadige haarde Ophremsning med
Remsko slider og ødelægger poret stærkt.
En Banegaard med Hovedbremse skulde
herefter være billigere i Drift end een med
Hemskohrem.: ning, samtidig med at Bremsen
tillader en væsentlig Forøgelse af Banegaardens
Sporantal og Lamgder samt Ydeevne.

Endelig er det som ofte nævnt af den aller
største Betydning, at Sporskiftezonen· gøres
kort, dog ikke ved Brug af Sporskift.er med
Rtor Krydsningsvinkel, thi disse har for stor
Spormodstand, men ved en god, helst symme
trisk Forgrening og helst saaledes konstrueret,
at Vognene straks ved de første Skifter fordele.
til flere omtrent lige store Sporgrupper - se
porskiftezonen paa Fig. 4. Sandsynligheden
for en lang fælles Vej for to efter hinanden føl
gende Vogne er derved den mindst mulige.

Alløbsrampens Profil.

Profilet for en Rangeranlæg med Sinke
bremse og Hovedbremse 1bliver herefter omtrent
som er antydet paa Fig. 4, en bøj, stejl (ind
til 55 p. m.) Afløbsrampe, Bremsen i mindre
Fald (ca. 10-15 p. m.), en vandret liggende,
kort Sporskiftezone og derefter Fordeling. s110rene, der for at lette Vognene Kobling m. m.
bør lægges med svagt ,Fald (ca. 2 p. m.). Saa
fremt alle de paa Fordelingssporene opsamlede
Vogne skal vidererangeres, enten fordi de skal
sorteres endnu engang paa en Stationsrist, eller
fordi Vogngrupperne skal samles necl paa eet
Spor - som fra Stations- thl
• Afgangsrist -,
er et Fald af ca. 7,5 p. m. i Fordelingssporene
fordelagtigt, idet Vidererangeringen i saa Fald
kan ke uden Lokomotivhjælp. Tillader Terræ
net uden større Jordarbejde og uden kunstig
Løftning af Toget, at og aa Ankomstsporene
foran før ·le Afløb lægges i Fald (7,5 p. m.),
faas en moderne Fald!banegaard med 8 tejlram
per - jfr. det punkterede Profil paa Fig. 4.

-~

.

-

Aarhus Rangerbanegaard.

Længdeprofilet ·af Aarhus Rangerbanegaard
ses paa Fig. 2. Det er en kombineret Flad- og
Faldbanegaard. Sporet a foran lste Ryg og
Strækningsristen B foran 2den Ryg ligger fladt
og Rangeringen over disse to Afløb kræver alt
saa Skydelokomotiv. Derimod ligger Stations
risten C i s aa tærkt Fald, at Vogngrupperne.
naar Bremsen paa forreste Vogn løses, løber
ned i et af Sporenp i Afgangsristen E, hvor
Toget samles.
Det s kal her bemærkes, at . stærkt Fald er
langt fordelagtigere i Stationsristen end i
strækning risten, idet en flad Stationsrist nød
vendiggør mange frem- og tilbagegaaende Lo-
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kobevægelse for at samle Toget, medens der per, saaledes at to Mand kan betjene dem alle,
kun kræves een langsom fremadgaaende Be men vil senere, ligesom alle s kifter i Togvejene,
vægelse for at skyde et Tog over 1st� eller blive elektrisk centralbetjent fra fra 3 Poster
2den Ryg.
(II, III og IV). Alle Spors kifter forsynes med
Paa lste Ryg er to Afløb spor med forskel s porskiftelygter.
lige Tophøjder - en ,Sommerryg« og en højere
De Kontorer, Poster og Pladstelefoner • Vinterryg«. Ryggens maksimale Højde er be T, paa Fig. 2 -, der oftest skal have indbyrdes
regnet efter den af Dr. Ing. Frølich i »Ran Forbindelse, er indskudt paa samme Telefon
gieranlagen« angivne Metode.
•ledning. Der kaldes for at undgaa unødige
Paa 2den Ryg kan Sporet, om det skulde Forstyrrelser af de paa Ledningen indskudte,
ved selektiv Ringning.
vise sig nødvendigt, løftes i Vintertiden.
Mellem Rangerlederen paa Ryggen (Byg
Vognenes Afkobling paa de to Rygge sker
ved Hjælp af en »Gaffel«, hvormed den løst ning P), Bremsevogteren (Bygning B) og Spor
hængende Kobling kastes a,f, uden at Personalet skifteren (Bygning Il) er endvidere højttalende
Telefoner, saaledes at enhver af disse samtidig
.kal ind mellem Vognene.
Paa Aarhus Rangerbanegaard, der da dette kan tale med to andre. Ved Ændringer i Af
skrives har været i driftsmæssig Brug i 3 løLet, Fejll°øb, Afsporinger o. ·lign. er disse For
Uger, arbejdes allerede med en Tilføringsha bindelser af stor Betydning.
Rangerlederen paa Ryggen kan give Føre
stighed ved lste Ryg paa ca. 0,45 m/sek., og
li
Signalerne: »Kør« (mod
Van "keligheder fremkommer kun paa Grund af ren paa Skydeloko
s
Ryggen),
»Kør
lang
omt• (mod Ryggen) og
den af de lokale Forhold fremtvungne lange
s porskiftezone for de nordre Spor i Fordeling. - »Stop« (Ned.løb forbudt), dels ved et Lydsignal:
.porene (Strækningsristen), samt paa Grund af en Række elektriske Tudehorn anbragt paa Ma
det efter Bremsen liggende 8,5 p. m. Fald, som ster langs Sporene, dels ved et Rangersignal det Bjælkesignal, der ses paa Fig. 8 og 11.
meget vanskeligt kunde undgaas.
Endelig vil der paa Banegaarden blive an
Ved 2den Ryg, der kun er ca. 1 m høj til
bragt
3 store Ure og 2 Vognvægte.
Betjening af den korte tationsrist, benyttes
Ved
1ste Ryg findes Vandkran, A. kekasse
Hemskobremse. Tilføringshastigheden er her
og
Kulforsyning
for.Rangerloko. Paa et Blind
ca. 0,4 m/sek og Antallet af Fejlvogne og Tør
spor
bag
en
Platform
staar en Kulvogn, fr::t
ninger, trods den kortere Sporskiftezone, større.
hvilken
Kulkurvene
fyldes
og stilles paa Plat
Stationsristens samlede Frisporlængde vil, naar
formen.
alle 11 Spor lægges, være ca. 2 Toglængder,
Rangerbanegaarden ledes - sammen med
hvilket maa anses for meget passende. Afløbet
son- og Godsbanegaarden - af en. stations
Per
Ira Sporene, der ligger med Fald 7 ,5-8,5 p. m.
forstander
ved Hjælp af en Konlrolør, der med
efterfulgt af et kort stærkere Fa)d (jfr. Fig. 2),
foregaar let, og Vogngrupperne opnaar nu i sit Kontorpersonale har Kontorer i Bygning M..
Maj Maaned nedenfor nævnte s lærke Fald Ha Rangerarbejdet udføres under en Rangerme
stigheder paa 3,5-4,0 m/sek og fortsætter med sters Ledelse af 3 Skifter, hvert bestaaende af
a,ftagende Hastighed til Bunden af Afgangsspo en Overportør I og 8 Mand, nemlig 1 Leder,
rene, trods det, at det har været nødvendigt 1 Afkobler, 1 Bremser, 2 Spor kiftere og 3
at indlægge en 160 m lang 500 m Kurve i Af Modtagere. Dette Mands-kab følger Vognene
fra Stræknings- til Afgangrist. Ved Inæførelse .
gangssporene.
af Centrallietjening og ved fortsat Træning vil
Rangerbanegaarden er meget rigelig belyst.. spares mindst een Mand paa hvert Hold.
I de større Sporgrupper findes en Række 12 m
Den fornødne Oplysning til Rangerleder, Af
høje elektriske 300 Waitt Lamper i hvert 5te kobler, Bremser og Spors kiftere om Antal af
spormellemrum. Største La,mpeafstand i Ræk Vogne i hvert Afløb, disse Vognes Bestemmel
ken er 60 ro. Hele Pladsbelysningen er delt i ·sesspor m. m., gives ved en »Rangerseddel«
I-ma Grupper, der normalt brænder, og II-da
- jfr. Fig. 10 ·-, der udfærdiges ved Gennem
Grupper, der kun tændes sammen med først skrift i 4-5 Eksemplarer umiddelbart forinden
nævnte under vanskelige Forhold. De i Nær det paagældende Træks Afløb over. I ste hen- ·
heden af Bremsehus og Sporskifteposter staa holdsvis 2den Ryg.
ende Lamper er afblændede mod Husene for
at lette U dsiglen fra disse. I Betjeningsrum
Aarhus Godsbanegaard.
mene findes store Spej,lglasruder, og al indven
Nord vest for Rangerbanegaard.en Jigger
dig Belysning er ligeledes afblændet, for at Godsbanegaarden, der i skematisk Plan er vist
undgaa Glanslys i Ruderne.
paa Fig. 11. Den modtager Vognene Ira Ran
De modgaaende Skifter i Rangergrupperne gerbanegaarden paa Sporene 71-74 og 82-5 4 ·
skiftes foreløbig fra Trækbukke samlede i Grup- til Læs$ es por J?:enholdsvis Varehu., medens

..
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Fig. 11. Den skematiske Plan af Aarhus Godsbanegaard viser de to Varehusfløje forbundne vod en
_l(onlurbygning ud mod Skovgaardsgade, hvorfra der er Indkørsel til de to Adgangseveje. Don nord
lig• af disse fører endvidere Ul Ende- og Siderampen, Lil Ishus og Presenningshus saml Lil de mak
adamiscrcdo Læssevojo. hvis yderste Ender er forbundne ved Brolagle Overkørsler, saaledes al Om
korscl or mulig for Færdselsvogne. Do Læs espor, der har mere end 200 m Længde, kan rømmes i lo
Dele ad el Midterspor. Alle øvrige Oplysninger om Sporbenyttelse, Sporlængder m. m.
fremgaar af Planen.

Vognene fra Godsbanegaarden føres ad Spor
60 <til Rangerbanegaarden. Adgangen fra Byen
er ad to Dobbeltporte mod Skovgaardsgade,
ved hvilken Kontorbygningen Jiggger, forbin
dende de lo Varehusfløje, af hvilke den for af
gaaende Gods (den overvejende Mængde) er
ca. 150 m lang og 18 m bred (indvendig),
den ·fqr ankommende Gods ca. 129 m lang
og 15 m bred.
Varerummet er frit for
tolper, idet Taget bæres af 3 Charnier5
Træbuer (System Hetzer). Bygningen er fun
deret paa. Jernbetonpæle, medens Gulvet, der
er betonlagt, ilgger paa en ca. 1,5 m tyk Sand
opfyldning paa Grunden.
Paa Afgangssiden er Tungeperroner, hvor
fra kan læsses paa een Gang 35 Jernbane
vogne, paa Ankomstsiden Kamperroner med
Plad til 20 Vogne. Skal Vognene staa spor
frit, formindskes Antallene til 23 henholdsvis
14. · Mod Vejsiden er 1,5 m brede Perroner.
Penonerne er fuldstændig overdækkede. De
færdiglæssede Varehusvogne sættes paa Spore
ne 61-63. ·
Paa Banegaarden findes en stor Side- og
Enderampe med en 12,1 m Drejeskive, en Fold
og et Vognvaskeanlæg for Kreaturvogne. Der
vaskes - om Vinteren med varmt Vand ved Sprøjtning fra en mellem to Vaskespor
liggende ca. 1 m høj Perron.
De makadamiserede Læsseveje, der er
mindst 10 m brede (13,5 m S,porafstand), ligger
kamformet ud fra den brolagte 13,5 ro brede
Adgangsvej og er ved de yderste Ender for
bundne, aaledes at Køretøjer ikk
· e behøver at
vende paa Vejene. For svære Aurtos, især med

P.aaihængsvogne, er dette meget fordelagtigt.
Vejene kan derved gøres smallere og V.ejsliddel
bliver mindre. Læssevejene, der ved Kanterne
ligger ca. 8 cm over Skinnetop, har Rendesten
og Lysmaster i Midtlinien. Paa de Byen nær
mest iggende Landeveje findes en 20 t Portal
kran og en 5,5 t Svingkran. Paa Godsbane
gaarden er endelig Tørrehus til 60 Presennin
ger, Ishus til ca. 300 t Is, Kul- og Vandforsy
ningsarulæg for Ranger-maskiner, 2 Stk. 30 t
Vognvægte, Rampe- og Lagerplads for tomt
Returgods og en Del mindre Bygninger.
Godsbanegaarden bestyres under Stations
forstanderen a,f en Godsbestyrer med Kontor
versonale. Varehusp(lrsonalet bestaar af en
Pakhusmester for hvert Varehus og under disse
ialt 50 Mand arbejdende i 2 Skifter. Der læs
ses for Tiden ca. 60 Vogne og indg,aar ca. 50
Vogne pr. Døgn. Den ind- og udgaaede Styk
godsmængde var i 1923-24 ca. 290 t pr. Dag,
heri hverken medregnet tomt Returgods eller
den betydelige Mængde videregaaende Styk-·
gods, der omlades ved Varehusperronerne i
Aarhus.
Remisen.

Paa det trekantede Areal mellem Ranger
og Personbanegaarden ligger den rektangulære
Lokomotivremise (jfr. Fig. 1) med af hinanden
uanfhængige Til- og Afgangsspor saaivel fra og
til Rangerbanegaarden, som fra og til Person
banegaarden (jfr. Fig. 2).
Alle ankomne Loko kører til Remisens syd
lige Side, hvor der er Askeanlæg, Kul- og
Vandforsyning. Kulforsyningen vil, naar denne
Del af Anlæget om nogle Maaneder er fuldendt,

241

"DANSK [QKOMOTIV
ske fra en Bro tværs over de 4 Spor yd for
Remisen, idet 1 t Tipvogne fyldt fra høj.tstaa
ende, selvlo ende Jernbanevogne, ved elektrisk
Spil trækkes op paa Broen ad en Rampe (1 : 4)
og efter at have passeret en automatisk Vægt
opstilles paa to Spor med Plad. !:il ca. 20 læs
sede Tipvogne. Kullene kan da gennem Tragte
tippes ned i Tenderne. De tomme Tipvogne
føres ad et tredie Spor til Læssestedet.
Efter at være drejet paa n 20 m leddet
elektrisk Drejeskive (J·oseph Vogele, �Iann-

Fig. 12. Underføring for dubbelsporel Havnebane
under H,wcdspor mod Nord og Syd. Dækkel er
omsløble I-Jern.

heim), kører Loko ind paa Remisens 18 m elek
triske kydebro (A/S. Phønix, Odense), der kø
rende paa 4 Stk. 2 hjulede Boggier løbende paa
2 Dobl-elL. kinner, der ligger i 16 m Afstand,
forer l oko til dets Plad . De afga<tende Loko
føres af Skydebroen Lil Remisens nordre Port.
Ved Udkørselssporet findes Sandtørreri og
Sandudlevering.
I Remi en, hvis Gulvareal er ca. 9500 m, er
i ø tre Del 29, i vestre Del 17 Stk. 20 m
lange Plads Cr. Flere af disse kan dog bru
ges til 1J,J •korte Loko, saaledes at Remisen
ialt har 52 Pladser, deraf 2, senere 3 i et ind
hegnet Værksted og 5 særlig beregnet for Loko,
cl r kal udvaskes. Umiddelbart ved disse sidte Spor bygges et Varmtvandsudva, ke- og For
varmeanlæg, som med Udnyttelse af Damp og
varmt Vand fra Loko, der skal udvaskes, le
verer varmt Vand til Udvaskningen og rent
varmt Vand til Kedelpaafyldningen, hvorved
den Tid, Loko henstaar til Udvaskning, forkar
les til godt 3 Timer for de stør te Loko (Litra
R), og den fuldstændige Afkøling af Lokokedlen
undgaas. Dette Anlægs 2 Stk. ca. 16 m 3 Varmt
vandsbeholdere bygges - delvis forsænket un
der Gulvet - af Jernbeton isoleret indvendig
med Cellebeton.
Remisen er opført af Jernbindingsværk med
1/-i Sten rød Mur, medens hele Tagkonstruk-
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tionen er af Træ. Over Skydehrograven bæres
Taget af 2 Charniers Træbuer med Trækstang
(System· Hetzer) spændende 22 m. Remisen
gør med sit rigelige Oven- og Sidelys et mukt
og venligt Indtryk.
Under alle Sporene i Remisen er 95 cm dybe
Eftersynsgruber. Fra Pladserne i Remisens
østre (største) Del samles Røgen fra 37 Aftræk
i Kanaler af Marl:initplader i Vinkeljernsram
mer og føres til en 45 m høj Jernbetonskor
sten, der staar ved Kedelhuset Øst for Re
misen. I Kedelhuset ligger en stor og en min
dre Babcock og Wilcox Vandrørskedel til Op
varmning og Varmtvandsforsyning af Remisens
Opholdsbygning, til ovennævnte Udvaske- og
Forvarmeanlæg samt til Forvarmning og Ren
gøring af Per. ontogsfammerne.
I Remisen findes en mindre Luftkompresor.
Trykluften (7 Alm.) bruges til Udblæsning af
Kedelrør og til Udsugning ved Injektor af Røg
kammersmuld.
,Opholdsbygningen, der ligger langs Remi
sens Østvæg, har i Stueetagen bl. a. Badeantalt, Opholdsværelser for Reservepersonale,
Skab - .og Omklædnings- samt Spiseværelser
for Remfaepersonalet, medens der paa .1 . Sal
til den ene Side er Skabs- og Omklædningslo
ka'ler for det i Aarhus hjemmehørende Loko
personale, til den anden Side Opholds- og So
veværelser for det udenbys Lokopersonale, der
kommer til Aarhus. Endelig findes i For
bindelse med Remisen en større Magasinbyg
ning.
iDer er fra Remisen Adgang til Byen for saa
vel kørende som gaaende ad Sannesgade, Ira
hvilken Opholdsbygningen er skilt ved et min
dre Haveanlæg.
Remisen mecl tilliggende Bygninger er fun
deret paa ca. 3100 Stk. 16-20 m lange Gran
pæle. Pælene staar i Grupper a ca. 8 Stk. bæ
rende under Grundvandsdybde Bet-onfundamen
ter, der understøtter dels Murdragere,
dels Ef
•
tersynsgrubernes Sidevægge udført af Jernbe
ton. Ogsaa for Skydebrosporet er funderet.
Til Kedelforsyning bruges i Aarhus udeluk
kende Aavand, der pumpes fra en Pumpeslrt
tion ved Aaen til et Vandtaarn med en 300 m3
J embetonb�holder liggende paa Bunden i Kole
ca.
18,3, medens Skinnekoten ved Remisen
er+ 4,10.

+

Arbejdets Udførelse.

De nye Banega:ardsanlæg i Aarhus har kra)
vet meget betydelige Jordarbejder - Person
banega 1.rdens omfangsrige Afgravninger, God
og Rangerbanegaardens Udfyldning af den
»bund'løse« Mølleeng med ca. 1150 000 m3
Jord. Under Arbejdet skete naturligv,is gen
{agne Gange Skred og store Opskydninger i Op
fyldningen. Da Aarhus Aa, der løber gennem
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Engen, forinden var forlagt til det faste Land
langs Engens Nordkant, medførte Opskydnin
l{erne, under hvilke Bunden i det gamle Aaleje
blev løftet flere Meter over Tippen, ikke nogen
:Forstyrrelse i Vandafledningen. Største Delen
af Jorden afgravede.- yd for Hoved-sporene og
førtes under disse gennem 3 Tømmertunneller
- den ene 50 m lang - til Engene Nord for
Hovedsporene. Jordarbejdet paabegyndte i
April 1918 og blev i de første Aar for at af
hja,lpe Arbejdslø heden udført med Haand
gravning. Senere anvendte paa et af Arbejds
stederne en Skemaskine og den tørste gennem
snitlige daglige Ydel:;e i denne Periode var ca.
1600 m3 •
Rangerbanegaardens Anlæg har nødvendig
gjort Bygning af to hnl'lvede Jernbetonbroer
over Aarhus Aa, af lo Jernbet-:munderføringer
for den dobbeltsporede Havnebane under Ho
ved- og Rangerspor - jf:r. Fig. 12 -, samt af
en Jernbro; der fører den private Bane til
Endnu
Hammei over Rangerbanegaarden.
mangler Bygning af den midt paa Fig. 2 viste
Bro for Hovedsporene over 2 Maskinspor og
Paa
Hovedsporet for afgaaende Godstog.
trækningen mod Skanderborg er de to Gods
s;ior til Rangerbanegaarden flettet skinnefrit
ud fra den dobbeltsporede Hovedbane ved en
skæv Bro og ved det fremtidige Anlæg af et
2det
por mod Langaa paaregnes Sporenes
Krydsnin6 ligeledes ud ført skinnefrit ved et
Broanlmg.
Medens alle større Jord-, Bro-, Vej- og Byg
ningsarbejder, delt i 37 større Entrepriser, har
været bortgivet til Entreprenører, er alle Spor
arbejder - ca. 36 km Spor - og en Del min
dre Jord- og Betonarbejder m. fl. udført af
Statsbanerne . elv ved �n Anlægskolonne paa
fra 60 til 110 EkstraarbejLlere under Ledelse af
nogle faa faste Banearbejdere. Størstedelen af
Sporarbejdet er udført i Akh�rd og med An
vendelse af mekaniske Hjælpemidler (Svellekruemaskine og pneumatisk Svellestoppema
skine).
Endvidere er alle elektri ke Anlæg, herun
der den meget omfatt ...nde Plad. belysning, ud
iført af Statsbanerne (Aarhus Centralværk
steder).
De samlede Udgifter ved Ranger- og Gods
banega:ardens Anlæg og ved Opførelsen af den
til disse Banegaarde hørende Del af Remisen
har været knapt 12 Mill. Kroner, hvorved maa
erindres, at en større Del af Arbejderne er ud
ført i de meget dyre Efter,krigsaar.
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TJENESTEMANDSLOVGIVNING I NORGE

For ·laget til Affattelse af §§ 27 og 28 kom
til al lyde saaledes:
§ 27.
tk. 1. En offentlig Tjenestemand kan op
sige sin Stilling med 3 Maaneders Varsel, hvis
han ikke er ansat for en bestemt Tid. Ved
Reglement kan Varslet gøres kortere.
Stk. 2. Under særlige Forhold kan An
sættelse ·myndigheden paalægge den, der har
opsagt sin lilling, som Tjenestepligt at for
blive i Tjenesten, ogsa� efter at Opsigelsen er
udløbet, dog ikke udover 3 Maaneder.
tk. 3. Paalægget maa være givet inden
14 Dage efter Opsigelsen. Paalæggel kan ind
ankes for højere Myndighed efter de gældende
Regler. Indankningen udsætter dog ikke Af
gørelsen.

§ 28.
Har offentlige Tjene temænd efter Aftale
eller i Forstaaelse med hverandre nedlagt Ar
bejdet, kan de afskediges.
*
Striden kom naturligvis til at taa om §
'27, Stk. 2.
Udvalgets Formand (Castberg)
foreslog, at Stykket helt skulde udgaa, »da det
ofte kunde være en Velfrn rd.ssag for en Tjene
stemand at kunne fratræde til den kontrakt
mæssig fa tsatte Tid«, og da en ,begrænset
vilkaarlig Forlængelse af den kontraktmæssige
Op igel ·esfrist maa ant3ges kun at være lidet
effektiv overfor lovlige organisationsmæssige
Opsigelser fra Tjenestemændene. ide « . Ud
valget Indstilling kom dog til al lyde saale
cle : § 27, Stk. 2: »Har offentlige Tjeneste
mænd opsagt deres Stillinger, kan Ansæltelesmyndigheden, hvis den skønner, at de har
gjort det efter Aftale eller i Forslaael e med
hverandre, og det udsætter vigtige amfunds
interesser for Fare, paalægge dem den Tjene
stepligt at hlive staaende i Tjenesten ogsaa ef
ter at Opsigelsesfristen er udløben, men ikke
ud over 3 M:aaneder. « Denne Ind tilling ved
loge af Stortinget med en lille Redaktions
ændring, efter at del iøvrigt fra flere Medlem
mer ide var l-levet udtalt, at § 27 i den ved
tagne Skikkelse ikke vilde kunne hindre en
Strejke, men blot udskyde den i indtil 3 Maa
neder. - I § 2 blev ,nedlagt« rettet Lil »ulov
lig nedlagt « .
Re ultatet blev egentlig ikke som ventet.
Det var utvivlsomt oprindelig tatsmyndighe
dernes Opfattelse. at Bestillingsmændene og
Statens fa. te Arbejdere ikke havde og ikke
heller kulde have nogen Strejkeret. Og det
var Forud ætningen. at denne Opfattelse skul-
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de faa s it Udtryk i Loven om offentlige TjeneDenne Forudsætning har den nor
ske Tjenestemandslov imidlertid ikke opfyldt.
Tværtimod: de Tjenestemænd, der falder ind
under denne Lov, har man gennem § 27, ·2.
Stk., indrømmet den Strejkeret, s om de efter
Statsmyndighedernes Opfattelse tidligere ikke
havde. Kun blev den saaledes indrømmede
Strejkeret indskrænket ved den i Loven for
beholdte Ret til at udskyde Arbejdsstandsriin
gen for et Tid rum af indtil 3 Maaneder ud
OYer Opsigelsesfristen.

s temænd.

•

Strejke eller Slrejketrusel

har i Norge været bragt i Anvendelse af of
fentlige Tjenestemrend i følgende Tilfælde:
1) Den 1. Juni 1917 - altsaa før Tjene
stemandslovens Vedtagelse - opsagde Nor:,k
J erubane/orbund Stillingerne for en Række
Funktionærgrupper med 3 Maaneders Varsel.
Opsigelsen opfattede ca. 5300 Mand, for en
stor Del dog Ekstrapersonale. Samme Dag
op ·agde ogsaa Norges Lokomotivpersonales
Forening samtlige Lokomotivføreres, Fyrbøde
re>s og Fyrbøderaspiranters Stillinger. Stats
myndigbederne havde under Overvejelse at
nrngte disse Opsigelser Godkende}se paa Grund
af Funktionærernes manglende Strejkeret. God
kendelsen blev imidlertid ikke nægtet, og Op
sigel erne blev iøvrigt ikke effektive, idet de
blev laget tilbage den lO. August 1917, efter
al der var vedtaget et nyt Lønregulativ og nye
Dyrtidstillæg.
2) Den 15. Juni 1920 indsendte Nor k
./ ernbaneforbund, Norsk Lokomotivmandsfor
bn11d og Jernbanernes Kontorpersonales For
bund Kollektivopsigelser af deres Medlemmers
tillinger. Samtidig blev Jernbanen blokeret;
11 lt Ekstraarbejde og Overtidsarbejde for det
faste Personale indstilledes. Den 12. August
optoges Ekstra- og Overtidsarbejdet, efterat det
ntr blevet besluttet at nedsætte et »sammenlig
nende Lønudvalg«, og samtidig bævedes Blo
kaden. Men Opsigelserne blev efter Overens
komst betragtet som »hvilende«, indtil Afgø
relsen af Lønspørgsmaalene forelaa. Den i
.,.
Tjenestemandslovens
§ 27, 2. Stk., hjemlede
Adgang til at paalægge Tjenestemændene at
blive staaende i Tjeneste indtil 3 Maaneder ef
ter Opsigelsesfri.'; tens Udløb blev ikke benyttet
af Statsmyndighederne. Den 15. November
1920, efter at Lønforslaget var fremsat, sendte
de 3 Forbund Meddelelse om, at Arbejdet vilde
blive nedlagt den 1. December s. A. - Strej
ken blev ogsaa virkelig iværksat, men afblæ
stes allerede den 16. i samme Maaned - uden
at der var opna;1,et neget yderligere i Lønnings
sagen!

.

3) Den 31. Januar 1920 opsagde Norsk
Post/orbimd fra l .Maj s. A. stillingerne for
alle de Bude, der hører under Forbundet. I
delle Tilfælde benyttede stalsmyndighederne
sig af § 27, 2. Stk., og efter at det nye Løn
regulativ var vedtaget, meddelte Forbundet
Ministeriet, at Opsigelserne ikke opretholdtes.

..

II.
Kommissionens Stilling.

Alle Kommissionens Medlemmer er enige
,
om, al 1) Tjenestemændene
bør haYe Forhand
lingsret, d. v. s. Ret til at faa optaget For.hand
linger med vedkommende Statsmyndigbedet·
om visse almindelige Løn- og Arbejdsvilkaar.
De øvrige »springende Pu11kter« er, om 2)
Tjenestemændene foruden Forhandlingsret skal
have Ret til at faa deres Løn- og Arbejdsvil
kaar prøvede af en udenfor slaaencle Instans,
og 3) om der samtidig skal indføres Forbud
mod Strejke. I disse afgørende Spørgsmaal
har Kommi sionen delt sig i et Flertal (5 Med
lemmer, derimellem Kontorchef Platou) og et
·Mindretal (4 Medlemm�r).
Af Flertallets 5 Medlemmer foreslaar de 4,
at Loven blot skal omfatte Statstjenestemænd
med minds t 3 Maaneclers Opsigelsesfrist; at
Tjenestemændene skal have Forhandlingsret
angaaende almindelige Løn- og Arbejdsvilkaar;
at Forhandlingsretten udøves gennem Tjeneste
mandsudvalg; at der indføres et »Lønraad«, i
hvil.kel der ikke sidder • Partsrepræsentan ter«;
at Lønraadet, hvis Forhandlingerne brister og
een af Parterne forlanger det, skal afgive Ud
talelser uden bindende Virkning. En af de 4
holder dog paa tvungen
• Voldgift. - Et Min
dretal indenfor Flertallet (1 Medlem) foreslaar,
at Loven skal omfatte alle Funktionærer og
Arbejdere i statens Tjeneste, og er desuden
stemt for tvungen Vol,dgift. - Det samlede
Flertal foreslaar endelig, at Retten til Strejke
og Blokade ophæves.
Ogsaa Mindretallet, der mener, at Tjeneste
mændenes Ret til S,trejlre ikke kan
' opgives,
deler sig igen i to Mindretal. Det ene (l Med
lem) foreslaar, at Parterne skal være repræ
senterede i Lønningsraadet og at der, jævn
·ides med at Retten til Strejke og Blokade bi
"beholde
, frivillig Vol,dgift. Det
s, skal indføres
andet, l,·tørre Mindretal (3 Medlemmer) er stemt
for Forhancllingsret, udøvet af Tjenestemæn
denes egne Organisationer.
Flertal og Mindretal s tiller hvert sit For
slag. Af Flertallets Motivering hidsættes:

..

Almindelige Bemærkninger.

Ved. Loven om Arbejdsstridigheder (af 6.
August 1915) holdtes offentlige Tjenestemænd
og stalens faste Arbejdere udenfor. Det blev

244

'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE

..

[remhævel, al den egentlige offentlige Tjeneste
kan og maa- ikke gaa i staa; for de af Stat
og JC 0 mmune drevne Bedrifter er konlinuerlig
Drifl en ::i amfundsnødvendigbed. De, der træ
der ind i offentlig Tjenesle af denne Art, maa
derfor vær(' sig bevidsle, at for dem vil Sta
t (' n ikke kunne anerkende nogen Strejkeret.
l1 vad Mwg-Jing og Voldgift angaar, mente man,
at . n Lov herom ikke var paakrrovet for de
offenllige Funktiomerer og Arbejdere i samme
Grad .som f r pril'ate, idet der ikke bestaar
del s amm(' 1rods ætnings forhold mellem »det
Offentlig('« og dets Tjenere som mellem den
privale Arbejds giver og hans Arbejdere. I
Regelen vil de offenllige Tjeneslemænd kmie
regne rhed ad Forhanellingens Vej at opnaa,
hvad Arbejdere i private Bedrifter maa kæmpe
'i
. ig til.
Efter Flertallels Mening har diSSe Betragt
ninger i del hele og store fremdeles deres Gyl
uighed, .-elv om man ikke kan se bort fra, at
dp r, saaledes som Udviklingen i de s enere Ti
der har været, har begyndt at gøre s ig et no
g('l andet s yn paa Forholde. ne gældende.
Hvad der i første Række bar medvirket
hertil, er den betydelige Udvidels e af staLns
Virksomhed, og denne stærke Vækst af den
offentlige Administralion har medført en vold
Rom J, orøgelse af de offentlige Tjenestemænds
og Arbejderes Tal. Dette leder uundgaaebgt
til, at Tjenes temændene kommer til at betragte
Rig -;. om staaende i et noget fjernere Forhold
til det Offentlige som ArbejdsgiYer end tielli
gere; alt s om Tallel YOkso r, træder den enkelte
Tjene_q /,emand uvilkaarlig mere og mere i Bag
grunden, medens Tjenestemandsgruppen ryk
k(>r frem i førsle Linie. En Vans kelighed af
('11 beslægtet Art er, at cl (> ekstraordinære For
hold under og efter Verdenskrigen med de
slærke Værdisvingninger har gjort Tjeneste
mænd nes Kaar særdeles vanskelige; men et
Andragende om blot en mindre Forbedring af
Lønningerne vil let faa store økonomiske Konse kvenser for stats kaSS en.
Hvad ForhandJings relten angaar, har Tje
ne.<:lemandsloven ganske vis t skabt bestemle
Forhandlingsorganer for Tjenestemændene;
m0 n herlil har den ogsaa i alt vros entlig ind
<;
. hænket sig. Med andre Ord: Loven forud
SR·lte r, at alle Spørgsmaal af Betydning ved
rørende Tjenes te- og Lønvilkaar forelægges
Tjeneslemandsudvalgene Lil Betænkning; men
nogen lovfæstet Ret til mundtlig ForbandJing
om de rejste Krav indenfor en be$ lamt Frist
har Tjenestemændene ikke. Og ender For
handlingeme uden Res ullat, er der heller ingen
udenforstaaende Myndighed, om har Ret eller
Pligt Ul at gribe ind.

..

~
·

.

-

..

..

Derimod bar jo de Tjenestemænd, der fal
der ind under Loven, i Henhold til § 27 en
indirekle indrømmet Strejkeret, alene med del
Forbehold, at Ansættelsemyndighederne har
.Ret til at forlange Arbejdsstans ningen udsal i
indtil 3 Maaneder udover Opsige]$ es fristen,
d. v. s. i Stedet for at give en virkelig For
handJingsret bar Loven henvis t Tjene$ tem,Pn
dene til at anvende deres Opsigelsesret. Det
er denne, Tjenestemændene kan falde tilbage
paa, hvis Forhandlingerne nægles optagne el
ler mislykkes - Loven selv henviser jo form lig Tjenestemændene til at benytte denne Ud
_ , ikke hin
vej; lhi: Tjenestemandsstrejke kan
dres den kan kun udsættes.
Efler Kommissionsflertallets Mening er Tje
nestemænrlene imidlertid selv daarlig tjenlf'
med denne Ordning, eftersom "i
, trejketrn s~·el
fra og strejke af Statstjenestemænd altid vil
blive betragtet som reltel mod Samfundet i
dels Helhed. Overfor el saadant Angreb vil
Samfundet derfor reagere med en tils varende
Voldsomhed, og Tjenestemændene maa nødve11digvis blive de tabende. - Men
- heller ikke
•
for samfundet er Ordningen tilfredss tillende.
Det er i høj Grad i amfundets Interesse, at
de offentlige Tjenestemænd til enhver Tid har
en personlig Følelse af, at der er sikret dem
en betryggende BebandJing i el saa vitalt An
liggende som deres ·Løn- og Arbejdsvilkaar.
Det er i 8 amfundets velforstaaede Interesse,
at der paany skabes et Tillidsforhold mellem
det Offentlige og Tjenes lemændene. Men ved
siden heraf maa det staa fast, at samfund('t
ikke kan finde sig i, at den egentlige offentlig('
Tjene ·te gaar i Staa. Og selv om det ikkP
"'
, en
kommer saa vidt, repræsentarer allerede
strnjkelruSSel fra offentlige Tjenestemænds
Side en Forstyrrelse i Stats tjenestens rolige
Gang, et Tab af Tid og Kræfter, der samfund.<;mæssig set virker overmaade uheldig.
Flertallet er nu blevet staaende ved, at man
i hvert Fald for Tiden bør ind ·krænke sig til
at give Lovregler for Ordningen af Lønspørg ·
"'
maial i Forholdet mellem staten og den.'3 Tje
ne temæud. spørgsmaalet bliver da: hør alle
Tjenes temænd omfattes af Reglerne?

..

som

... ...

. ..

Embedsmændene

allerede berørt, blev ved Udarbejde]s('Il
af den norske Tjenestemandslov Embeds1men
dene og de ved den højere Almenskole ansatte
Lærere og Lærerinder udtrykkelig undtagne
fra Lovens Bestemmelser. En væsentlig Grund
hertil var, at Tjenestemandsloven i første Ræk
ke havde til Hensigt at give betryggende For
.'ikrifter for offenllige Tjenestemænds Ansæt
telse og Afskedigelse; men netop disse Forhold
var for de nævnle Tjenestemænds Vedkommen-
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de allerede ordnede ved Grundlov og Lov. I
det foreliggende Lovudkast, som tilsigter at
s kabe en Ordning under
'f
lønstridigbeder mel
lem Staten og dens Tjenestemænd, finder Kom
mis sionens Flertal ingen Grund til at holde
Embedsmændene udenfor, saa meget mere som
det nu oftest mere eller mindre er en ren Til
fældighed, om en Stilling normeres som et
»Embede« eller som en ,Bestilling«.
. Forhandlingsret.

Kommissionen Flertal slutter sig til Prin
cippet om Forhandlingsret, d. v. s. Ret for Sta
tens Tjenestemænd til at faa optaget mundtlige
Drøftelser med Repræsentanter for det Offent
lige, hvorunder de forskellige Synspunkter og
Motiveringer kan komme frem og blive belyste.
At »Det Offentlige« ikke holder sig fornemt til
bage, men kommer ·Tjenestemændene i Møde
ved at optage ForhancUinger under frie For
mer, kan alene være egnet til at befordre et
godt Tjenesteforhold. Det vanskelige Spørgs
maal er: Hvem tilkommer det at træffe den en
delige Afgørelse?
Flertallets Forslag gaar ud paa, at For
i tandling -retten skal gælde de af StortingcJt
fastsatte almindelige Lønningsregulativer med
dertil hørende Lø1mingsbestemmelser.
Der
imod bø:r Forhandlingsretten ikke gælde den
enkelte Tj'ei1estemand. Vilkaar. Den bør heller
ikke omfatte Retsspørg. maal, d. v. s. Tvist om,
hvad Staten eller Tjenestemændene har juri
disk Ret ·eller Pligt til.
Hvilke Organer skal udøve Fm;handlings
retten paa Tjenestem,i>ndenes Side? Den le
dende Grundtanke maa her være, at alle Tje
nestemænd i vedkommende Etat eller Etater
og kun disse Tjenestemænd bør have Mulig
hed for at øve Indflydelse. Af praktiske Grun
de maa man tillige tilstræbe en Ordning, hvor
ved Forhandlingsretten kan blive begrænset til
et forholdsvis lille Antal af større Sammen
slutninger.
Flertallet har derfor først over
vejet Mulighederne for at knytte Forhandlings
retten til Tjenestemændenes Organisationer. En
saadan Ordning vilde imidlertid støde an mod
den vigtigste F,ordring: at alle Tjenestemænd
i vedkommende Etat eller Etater - og kun
disse - skal kunne øve Indflydelse. Dels er
der mange Tjenestemænd, der ikke staar i no-
gen Forening, dels vil der ofte indenfor de al
lerede bestaaende Organisationer findes Med
lemmer, som ikke er Sta-tstjenestemænd (f. Eks.
i Forstmandsforeningen, Ingeniørforeningen,
Lægeforeningen, Dyrlægeforeningen o. s. v.),
og endelig er de forskellige Etaters Personale
meget ofte fordelt i forskellige Organisationer
- det.te gælder særlig Jernbane-, Post- og Te
legrafetaterne.

.. .

..

Flertallet mener derfor, at man ved at byg
ge paa Tjenestemandsorganisationerne kan ri
sikere, at Forhandlingsretten maa tildeles et
saa stort Antal Sammenslutninger, at Ordnin
gen bliver umulig eller i hvert Fald meget vans kelig at praktisere. Og al foretage et Udvalg,
saaledes at blot de større Foreninger fik For
handlingsret, vilde være i høj Grad misligt: De
mindre Foreninger maatte da enten blive staa
eude udenfor - hvad de selvsagt kun er· daar
lig tjente med - eller ogsa,a gaa ind i en af
de forhandlingsberettigede Sammenslutninger;
dette sidste kan imidlertid slet ikke kræves, da
det kan være fuldt berett'iget, at en Grup,pe
Tjenestemænd danner en Forening for sig selv.
TJenestemand su dva I g.

De foran paapegede Vanskeligheder har le
det Kommissionens Flertal til at knytte For
handlingsretten til en anden Organisation,
nemlig Tjenestemandsudvalgene. Disse Tjene
stemandsudvalg oprettedes i Henhold til Tjene
stemandsloven af 15. Februar 1918, og naar
man nu foreslaar, at drage dem saa stærkt i
Forgrunden, kommer man for det første i
Overensstemmelse med de Forudsætntinger,
der førte til, at der blev Adgang til at oprette
disse Udvalg. Men derved opnaar man tillige
at tilfredsstille det Princip, at alle Tjeneste
mænd i vedkommende Etat eller Eta-ter - og
alene disse - skal kunne udøve deres beret
tigede Indflydelse. Udvalgene organiseres etats
vis, og alle Tjenestemænd er i Kraft af deres
Stilling - uden nogen Pligt til Indmeldelse j
nogen Forening - stemmeberettigede og kan
gøre sig gældende ved at deltage i Valg og
Møder. For at sikre Institutionens demokra
tiske Grundvold bestemmer Tjenestemandslo
ven, at Forholdstalsvalg skal anvendes, naar
mindst 1/s af de stemmeberettigede kræver det.
Udvalgene er efter deres Hensigt faglige Sam
menslutninger uden partipolitisk Farve.
Da Tjenestemandsudvalgene altid maa dan
nes indenfor Rammen af vedkommende Etat,
vii1 de tillige være prægede af langt større Fast
hed og Stabil!itet end de foranderlige, skiften
de Organis, ationer. Hidtil er det gaaet rent
sma:at med Oprettelsen af disse Udv,alg, der
har begrænset deres Vtirksomhed til mindre
Tjenestespørgsmaal. Dog synes :Lnteressen for
Institutionen at være vaagnende, og faar den
F•orhandlingsret, vil den utvivlsomt blive yder
ligere udviklet, saa at den kan udføre den ny
Opgave paa en ba.ade for Tjenestemændene og
Staten fuldt tilfredsstillende Maade.
Flertallet foresla,ar endelig at indføre For
handlingsretten ved Lov, idet Tjenestemændene
først derved faar den fulde Srikkerhed for, at
Retten til enhver Tid bliver resp
. ekteret.
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,.Lønraadet", højeste Instans.

»Bestillingsmfl'ndene
Landsforbund« har
fremhævet, at Tjene temandsloven mangler Be
stemmelser om, hvad der kal ke, naar tillin
gerne er opsagte i Forbindelse med. Krav om
Løntillæg og Opsigelse fristen er ud.løbet, uden
at der er opnaaet Enighed. Skal det hele da
ende med, at T. M.ene for ramme Alvor fra
træder deres StiUinger
og gaar i Strejke? For
•
bundet, der heri støttes af Statstjene temands
forbundet og Emb dsmændenes Fælle udsalg
(»Samraad«) mener, at det er nødvendigt at
faa en Mæglings- og Voldgiftslov d. v. . . en
Bestemmelse om Indførel en af en Voldgiftsret,
hvis Afgørelser er bindende.
Kommissionens Flertal er enigt med T.
J\Lene om Præmisserne, alt aa om, at de maa
have Ret til at faa Forhandlingerne optagne
paa ny. Om Konklusionen er der derimod Me
n,ingsfor kel, naar der spørges: Hvad skal der
ske, naar Forbandlingerne brister? Skal T.
J\Lene være nødte til at tage til Takke med de
Vilkaar, der bydes dem, og enten blive i derPs
Stillinger paa disse Vilkaar eller søge sig andet
Erhverv? Eller skal de kunne gribe til Strejke
og Blokade? Eller skal de kunne henskyde Af
gørelsen under en Voldgift ret, hvis Dom er
bindende?
Ingen af disse Veje byder efter Kommis
sionsflerballets Mening n tilfredsstillende Løs
ning. Thi heller ikke det tredie Alternativ
(Voldgift) kan anbefales. For det første har
man draget i Tvivl, om denne Udvej er forene
lig med GrundloYen d. v. s. om det gaar an at
fratage Stortinget den det efter Grundloren
hjemlede Bevillingsmyndighed og at delegere
denne Funktion til en anden Myndighed eller
til en Domstol. - Kommis ionen har derfor
fore purgt Socialministeriet, om tvung n eller
frivillig Voldgift var forenelig med Grundloven,
og Justitsministeriet har paa Foranledning her
af udtalt, ,at hverken Bestemmelserne om
Stortingets Bevilling myndighed eller nogen an
den Bestemmelse i G. L.en antages at være til
Hinder for, at der ved Lov eller Plenarbe
slutning træffes en saadan Ordning i Forholdet
mellem taten og dens Tjenestema:md«.
Dette Re ponsum har dog ikke kunne bevæge
Komm. til at tiltræde Voldgifstanken. •Hvor
ledes man end ser paa pørgsmaalet, naar det
gælder det private Arbejd liv, vil der dog altid
være en saadan Forskel mellem Forholdene i
det private Arbejdsliv og i den offentlige Tje
neste - ærlig Statstjenesten - at det ikke er
berettiget uden videre at overføre Ideer fra de
før te til de sidste.• - Tvungen Voldgift om
fattende den hele og egentlige Statstjeneste fin
des, saa vidt bekendt. kun i Rumænien.

li DEN DE

Paa den anden Side er man klar over, at
man ikke bør blive taaende ved en blot og bar
Forhandlingsret. I saa Fald maa jo nemlig
Resultatet af Forhandlingerne •videre forbere
des« og forelægges tortinget, maa ke netop af
den tatsmyndighed, der for tillfdllet har været
Tjenestemændenes »Modpart« under de hidti
dige Forhandlinger. Naar Enighed nu ikke er
opnaaet, vil T. J\11.ene ret naturlig ængstes for
at den Betragtning af agen, om blev gjort
gældende fra tatens Side under Forhandlin
gerne, ogsaa vil komme til at præge den under
den videre Behandling og være afgørende for
dens Skæbne i tortinget
(Fortsættes).

25 AARS JUBILFEUM

N. P.

Hansen.

/u/. S. Jensen.

Den 1. eptember fejrer Lokomotivfører N.
P. Hansen, A>kselhus, Gold chmidt vej, V,or

cLlngJ)org, 25 Aarsdagen for in Ansættelse som
Lokomotivmand ved de danske talsbaner. H.
kom paa Værk tedet i Ng. den . Februar 1 98,
blev Lokfrlb. 1. eptember 1900 med Station i
truer, forflyttede til Esbjerg 1. Maj 1906 og
kom til Odense som Rangerfører 1. April 1909
og forfremmet til Lokomotivfører 1. Maj 1915
i Masnedsund.
Lokomotivforer Jul. S. Jensen, Akserhus,
Goldsohmidtsvej, Vordingborg, fejrer ligeledes
•sit Jubilæum l. Sel)terrrber 1925. J. blev an
sat paa Værkstedet i København 4. Maj 1 99,
ansat som Lokfrb. l. September 1900 i Glyng
øre, kom tilliage til København 1. Oktober 1901,
derefter flyttet til Gedser j. Maj 1905 og til
Masnedsund som Rangerfører 1. April 1907,
forfremmet til Lokomotivfører i Eshjerg
, 1. Juni.
1915 og forflyttet til Masnedsund 1917.
Det er fælle for dem, at de er støtte, gode
og interesserede Organi ationsfæller, dygtige
og retskafne Lokomotivførere.
Afdelingerne 47-48 Ms. ønsker dem begge
hjertelig til Lykke med Dagen.
0. A.
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Det er givet. at en aadan Interesse fra alle
ider nok skal bære Frugt, og den Tid vil ikke
Yære fjern, hvor vi Lokomotivmænd, unge som
gamle, vil føle det som en Stolthed at kunne
tage Ophold paa dette herlige Sted, hvor alle
FERIEHJEMMET
Betinge! er er til Stede for at give Legemet og
Nerverne den Ro og Hvil, som er nødvendig for
Paa Feriehjemmet afholdtes den 30. Juli fortsat Arbejde.
en lille Festlighed i Anledning af, at Lokomo
Det henstilles til Medlemmer, som mulig øn
tidører A. P. Ander,sen, Aalb rg, unde1· sit
ker Ophold i Slutningen aJ denne Maaned el
Ophold paa Hjemmet i en tor Sten havde ind ler i Begyndelsen af næste Maaned, at underret
hugget i Reliei en Havfrue, som paa meget te Kontoret herom, og det er Udvalgets Hen
Iest1ig Maade blev af. løret. - Ved Syvtiden om
igt, for aa vidt der ikke melder sig et til
,.
A:ftenen amledes Gæ terne ved Stranden, hvor . strækkeligt Antal Gæ ter til September Maa
tenen var opstillet, tildækket med et stort ncd, at lukke med dgangen af August Maaned.
Dannebrogsflag. Fhv. kgl. kue pillerinde Frk.
L.
Anthonsen holdt en Tale, hvori Frøkenen op
fordrede Lokomotivma-ndene til at værne om
denne Sten, der nu blev afsløret. Frøkenen
ammenli.gnede Lokomotivmændene med Havets
Helte, idet Jernbanerne tildels havde afløst
kibene som et Led i amfærdslen. Under Ta
len steg Havguden N eplun (Lokf. Ch. Chri
Tjenestefrihed paa 25 Aar dagen for An
stensen, Es.) op af Havet med Trefork, behængt sættelse i Kommunens Tjeneste bar Køben
med Tang fra I se til Fod. - Havguden fore havns Magistrat vedtaget at indrømme de Tje
tog med dyb og myndig Røst elve Daaben og ne temænd og Arbejdere, der fremsætter An
formanede de tilstedeværende Menneskebørn at modning derom, med Bibeholdelse af Løn som
værne om han Havfrue, som nu havde taget under Ferie.
Plads paa Skambæk Strand. - Efter at Hav
guden havde foretaget Daaben, for vandt han
STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER
atter i Havet, og i samme Øjeblik lød et mæg
NYE BØGER
.Sj.•
tigt Tordenskrald, der buldrede hen over Hjem
�F'{In
Falst.
met, og først fortog sig langt ud over Fjor 13277 11734 Rosenkrantz, Palle: Amors Geden. �æppe har nogen Afsløring formet sig
nistreger.
mere højtide1'ig end ·her paa den aabne Strand, 13278
Dedichen: Stakkel Terese.
lwor Naturen gaiv it Besyv med.
11178c 9619c Rasmussen, Knud: :Myter og
Derefter samledes Gæsterne i Musikværel et,
Sagn fra Grønland. III.
hvor Frk. Anthonsen oplæste et Par Smaafor 13280 11733 Vollq uartz, In"eb.: Det indi- ke
tællinger, og hvor der blev musiceret og sunget
Sjal.
forskellige Sange.
132 4 11584
ielsen, K. E· Religiøsitet og
Til Slut samledes man i Spisestuen omkring
sjælelig Sundhed.
festligt smykkede Borde til et Glas Vin. - Her 13286 11694 Brandes, Georg: Hellas.
gik Talerne Slag i Slag om det nye smukke 13289 11721 Claus en, S.: Heroica. Digte.
Arhejde, om Hjemmet og meget mere, og Gæ- 13292
Gierlø.ff, Chr.: Folket som udterne tog med sig et muntert Minde fra Som
vandrer.
merferiens glade Dage paa Feriehjemmet.
J3293 11749 Holstein, Ludv.: Den grønne
En Feriegæst.
Mark.
J3294 11748 Heinberg, Aage: Aabys StorFeriehjemmet har i Aar som tidligere Aar
stad drøm.
kurinet glæde ig ved et meget tort Besøg, i 13295 11751 Jacobsen, H. P.: Foran Eventyret.
ærdeleshed har Tiden fra 15. Juni til Midten
af August været tærkt søgt, hYilket giver os 13297
Nationalmuseets Bog om sjældAnledning til en indtrængende Henstilling om,
ne Fund.
at vore Medlemmer, som ingen skolepligtige 13299 11760 :Mikkel
en, Ejnar: :Med Grøn•
Børn har, og som øn ker at tilbringe sin •Ferie
land til Scoreshysund.
Tuxen, Poul: Arabi ke Æventyr.
paa vort pnegtige Feriehjem, da i større Ud- 13300
trækning at benytte For- og Efter æsonen, J3303 1 1750 Hume, Fergus: I Kærlighedens
fordi man derved bliver i Stand til at modtage
Net.
endnu større Besøg.
13304 11756 Lagerløf, Selma: General Løvenskjolds Ring.
Der vi es stadig Ferieihjemmet fra mange
ider den største Intere se for at gøre Ophol 13310 11753 Kofod, K.: Skjulte katte.
det s11.a venligt og godt som muligt, fra Rigs 1.3311 11769 Nielsen, Carl: LeYende :Musik.
dagens Side bidrager man og. aa hertil, idet 13314 17759 Michaelis, Karin: Kvindelil din Tro er stor.
man for indeværende Finansaar har bevilget
o 2 000 Kr., der udbetales os 1/. Aar. vis bagud. 13315 11763 Oppenheim. E.: De syv Gaader.

Endvidere kan lokomotivfører J. F. A. Jen
sen, Jylland gade 79, Frederiicia, fejre il 25
Aar Jubilæum den 1. eptember 1925.

•
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Sj.
Falst.

13019
LS321

Jyll.
i,'yn

1175
I 1736

13322 11739
1332' 11740
13329
13330

11757
J 176.i

13331
13333 1178
13:J�Vt

11779

13335
13338 11791
13341 117 9
I 3lt2 11790
13:3 I,3

BYTNING

Lyby, J.: Det før le Kys.
Anker, J ' ns: 1 j e lre Døgn :Mylerium.
Curwood: nrommen1',1 Land.
Eri hsen, Erich: :Mang!'slag
Kærligh l'd.
Locke, Wrn.: nder falsk ln.g.
Ha. ch, Vilh.: Ø, terby og
Ve lerby.
Dahl, :Marie L.: Frn Ingers
Papirer.
Vollquarlz, Ingeb.: Rend s
lykke.
Ewald, Je per: Prin en i kær
gaarden.
Jen en, Joh . V.: Ek oti ke o
vel1er.
Huck, Bertha: En moderne PigP.
abatini: Kavtajn Blod.
Rirhler, Frich: Roll rne.
lrang , Helene: Priergn.ards
. læglen.
,.\ ærværende

I

Vesterbrogade 63,
IT.1. ar Dannebrogsgade.

I

Dame-- & Børnekonfektion
samt Kjoler

I

Smaa Priser.

R..lTERETALIN(,t

..

Kobmagerirade 43. - København K.
Teletoner: Cen�ral 768 og 10028.

Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg.
Spectal tltl:

Bandager til vanakellge TIifæide.

STØT VORE ANNONCØRER

Dokomotivfyrboderkreclsen.
Tander: Ka ereren, Navn og Adr. rettes til:
iel en, ldgade 5.

Afskediget.
Lokomotivfyrbøder K. P. M. TrI'u, Lognm
klo ter under 5. Augu. l.

ummer er afleveret paa Avisposlkonlorel d. 20. August.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING

I

Camillus
Nyrops Etabl.
.Vyrop o_q Man.i/ A/S.

nderlegnede øger Bytning med en Kol
lega ved el sjælland k eller nordjy k Depol.
Lokomolivfyrbød l' r A. L. C. Dar en,
Logumklo ter.

LO'l'HARDT DAJ-IL.
Veaterbrogade 11.
Helgolandøgade 1.
Telefoner 3087 & 5605,
Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte rra Producent til Forbruger, derfor alti<l billigst.
Vort Automobiler kører ovtralt i Bytn og Forstæder,
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

Tegner fllle Arte,·

Livsfo ,,ikt·in,qer

LIVSFOR IKRINGSSELSKAB

,, KOLDI G HUS"

tatstelf. Nr. 2.'J
> 300
Centt-al

KOLDlNG
Oprttltt 1898

Livs_torsikriog_ med Aldenlomsforsorgelse.
SPECIALJTET .· { Kap1talforslkr111g med Arverente.

I r·----- _- --- I
C).

Amk. Gummivare

l1l11trl Vestergade 3 Din. I.
Ve4tr>prljler, SHlteU t SJ(epltjurtlkltr
Ill. Prlsh le ■N 50 lrt I Fri■r,.
)l!HlT ll!PIIITIOI ♦ Ttll. IJeo Ulli
Jtnb11t■H· 10 pCl. h�al

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

Til. Vester 4988

Tll Vester 4988

1
j

! _rl".,...
er ganske vidunderlig til at fjerne Olie,
Fedt, od, Surnrelse, Snav!!, •rjære o. lign.
fra Hænder og Arbejdstøj.
Forlang .,'l'iklo" bos Deres Køb
mand eller skr•v ti:

Worning .� Peter en, Vejl .

i

1

l

.

-

0

I

N. P. Hostrups

OLM!

FOT06RAFISK

i

Ll&kletemacaeln

5f.��!����.��!:��)
..

............... ... ................................,../'

ltedak.tioa: Vesterbrogade !18 a •, Kjøbeohavo ·B.
Tlf. Vester 8178 elltr Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange maaoedlig.
Altt■■Mteatøpriø: 6 Kr. &11.rlig.
Tegae1 paa alle Peøtk.oattrer i Skaadiaa'fieD.

Walkendorffsgade 3�-36. - Telf.

Gl.

A.nnenc.--E:xpedition

Ny Vestergade 7 5, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4.

fnis ftstns Bnt hh si Esltrnrut 11

778.

Kongevej 103. • Telf . 13577.

I AA

I

Det Danske .Mælkekompagni. København.
!. LarsensPrima
Eftfldau
., Skotøjsmagasin,
Istedgade 57.
k Fodtøj til niaa Pri er.

Drik
Albani Øl.

Reparationer udføre paa eget Værk ted. - Telf. Vester 4: 3 y.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

Ærb. R. Svendsen.

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. V sler 6359 l'•

I. Kl. Bageri Ir Konditori.

T•lef. Vester 6359 y.

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20. ....
anbefaler aig med I. Kl.■ Viktualier
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd,

Ur g w ar dt's
H ■ B"

A11befaler ij ig med
Brude- og Festgaver.

11nbcfnler sil!' til d'Her�er JernbanPm""'o med I •te Kl&88e• Varer.
Bestillinger paa et ørre og m ndre Kager t.il Seleh hPr mot'lt,P 11:ts.

Eget Røger!•

Da Værksteds- og Remisearbejderne

Fælle�organisation i Forbinclels�

med Dåm;k Lokomotivsmands Forening har overtaget Driften af Marke
tenderiet i Centralværkstederne og Godsbanens Remise, anbefaler v1
:ierfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte.
DRIFT 'UDVALGET.

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler.

..

VIGGO NIELSENS BOGHANDEL

Telf. 9327.

Istedgade 64, Iste(lgaarcl.

Telf. 9i127.

MALERIER
--

Juveler & Guldsmed
HENRI PETERSEN
,,Regina"
TI!. 1436.

AARHUS

P. B11rlkseas llomatørbandel.

St. Paul11 Kirkeplad1 - .Aarhu1 · Tlf. 17M
lranll, P1l ■1ll1k1r1tl1 ■ tr. PlttlJIUtW
Kongsvang Cyklebørs.
Forhandler af Albion-, Møwe-. Opel-, Jubel-, Royal- og Phønix Cykler. Nauman's
Symaskiner. Alle Reparationer udføres
solidt og bill;gt.
M. og . Mathia,en.
Tlf. 7 - Kongsvang - Tlf. 7.

FOLMER. HAN SEN

Vestergade 18.
Isenkram - Glas - Porcelæn
Aarhus.
Telf. �787.

Guldsmedeforretningen
Sdr. Boulevard 71.

Ha,teri 02' Cundirori
Dybb,løga4ti 2&. Tit Vøt. 116 X.

retn�nu
I.Klasses
RBoert_
o
o
Paa�ægsfo1
Varer mndtagee til Saltning oir Rø!?mng
Johs. Olesen, Istedgade 121. Tlf. V 1861

-�

�

Tlf. Vest r 1644 x.

�

H. 0. Hansen,
62, Yesterbrogade 62.

Trikotage- ou Garnforretnlng.

-- Stort Udvalg. -
Underbeklæduinj:!, 'trømper, 'okker.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

NY RAVNSBORG
Vesterfælledvej 82
Telefon 1071

anl.Jefal r �ine Se';,kahslokaler og
store Fe•t!'al til l\løder og Fester

-------

HENRY HASSING
D n billige Glarm Ler
under
'leml'n bro.

Spec.: Billig Indramning af Billeder.

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Husk!
Fiks Snit.

Det moderne

HERRESKRÆDERI
Vohlen 26.

Chr, Peder■en,
Telf. 2019.
God

Pasning,

Jensen

og Nielsen

Stort Udvalg i
i moderne Gravmonumenter

Kirkegaardsvej 1. Tlf. 13 7 9. Aarhus

Det nye Hjemmebageri, F1·antz H1:ngelberg
Jæ�ergaardsgade 60.
Ile tilllng paa alle 'lags Kager
modtages.

Jennv Wad.

Jureltr &; Gulds111ed.

St. Torv .5.

Telefon 1368.

Aarhus.

