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tockton den 27.
ptember 1 C 25, bl ,·
dog ikk af den Type, om G or 0e te
pihen on enere korn truerede. I 1 29 kom
d t verd n berømt Lokomotiv »R (I cket<,
d r 1blev ' ej1�h rre i en Konkurren , paa
Grund af in bedre Kon truktion a.f
Daimpkedlen, rder var for yn t med Rør.
D nn Eg n kab var d n afgørende ror
jren, i'det dermed Kedlen bedre ·dhol
denlh ed ,var o-iv t.
""
J rnbanerne kan nu ved , it 100 ar 8
Jubilæum e til'ba0·e ,paa en kolo al d
vikling, dere Betydning for amfundet r
af et vældigt Omfang. Der var vel næppe
n o-en, der i 1 25 tænkte ig, at Ban rne
'kulde faa en aa enorm clvikling, i no
ig omkring Jorden med utalli 0e Baa
• ncl,
og blive en afgørende Faktor for Kultur
oo- Oply ning.
Den lille -Kulbane i England blev Incl1 clningen til ldenne traalend Urdvik1ing,
og d erfar mind Dagen, og England •har
til Minde herom i ' ommer afh ldt tor
F tligiheder.
>
0

Den 27. eptomber i Aar \ ' ar det hun
dred .\ ar siden, •at den lill Jerlllbane fra
'tockton til Darlington i En.gl'and aabn d for Drift, oo- derm Id ble Indlednin
cren til en Revolution i amfærd elen
Hi tori .
Det var en meg t lille og priim1tiv Ba
nu, som d P.n 27. ptember 1825 arubnedes;
saavel i teknisk s m i andre H n eender
var der mange Fejl et paa Bao-grund af
v(J re Dag Baner. Men det, der d n Daokete, var Fuldende] en af n Opo-ave, om
George tephen'-'on havd at i 0 og i .alt
v entlig lø, t paa n , arudoan Maade, at
_ ut1den K mp lokomotiv r i Principp ('t
arbejder paa amme Maad .
Mange Aar. forud var der y. let m d
denne Op 0ave, og for kellig Køretøj r
bl v kon truer d ; men d t blev George
tephen on tder kon truerede det første
L (I komotiv, der magtede at lø e Opgaven:
paa . ' taal kinner at fremfør
t vi t
y
0
Antal Voø ne en 1 V jlængide. Ha ti 0h d n ved den Lejliøh cl var elvfølgelig
ikke tor, henad 14 ikm i Timen, og foran
Toget reel af ikke1"11ed ben, yn en Mand
til He.1 t tfor at pa e, at alt var i Orden,
til To 0et korn, og I r at b nlede Folk
Opmærl "omh d paa "roget at d ikke
kuld komme for nær T,oo-vejen.
Det første Lokomotiv, r. 1, er frern
foi-t 'l'o no- t paa trroknin°en
,., Darldn °ton
C>

FRA NORGE

..

tat tj n ternænd lever un
edr m 0et van k lige F 0 rhold, og det ,bar
Gang paa Gang i t, io-, at Tjen temæn
den har løb t Panden mod n Mur v d
d re H nv ndel til ,R geringen. et y
n(" . eft r Tjene st inancl pre en at <løm-
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me, · om at Tjenestemændene er ved at
Optræden til Værn for
amle til fæll
dere Interesser.
1 en Omtale af et Møde, der blev af
kri'Ver Norsk
holdt den 24. eptember,
"
»Lokomotivmands Tirdende«: følgerude:
»A. lberti ( orsk Jernlbaneforbund)
indledede om , tatsfunkuionærernes øko
nomiJske tilling. - Af Debatten fremgik
det af ,samtlige Talere, at tatstjenemæn
dene: økonomiske tilling var værre nu
end nogen inde. Det vat· derfor en Livs
betingelse .for tabstjenestemændenes Eksi
stens, at der kabtes en Fiorandring i dise fortvivlede Forbold. Denne Fælles
konference af tatstjene temænd maatte
derfor føre ,til et ·Resultat, som kunde brin
ge dem ud af Uføret..... Det blev ved
taget •a t neldsætte et Redaktionsudvalg,
om kulde fremsætte Forslag til en Ud
talelse. I dette dvalg 'fiik Lederne for Or
ganisationerne æde, bl. a. orsk Loko11110.tivmands For,bun:ds og Jernbanefor
bundet Forretningsførere.
Redaktionsud'Valget fremsatte følgende
Fo1rlag:
tat ns henJSyn løse Lønpolitik
1.
overfor Tjenestemændene har foraarsa
get ød, avn og Gældsstiftel. i de aller
fleste Tjenestemænds Hjem.
Hen ynet til Prisniveauet og det almin
delige Lønniveau har ikke pillet nogen
Rolle ved Fastsætte] en af Lønningerne.
Det, som det nu før t maa kræves, er,
ait Staten helt omlægger sin Lønpolitik
overfor Tjenestemændene, og ikke 'længere
lader Hensynet til tatskassens tilfældige
tilling være afgørende for, hvad dens
Funktionærer skal leve af.
De Krav, Tjenestemændene har stillet
om Tilstaael, e af Konjunkturitillæg, byg
ger paa det Pfincip, at Tjenestemændenes
Lønniveau stabili eres v d, at de tildeles
et bevæge1igt Tå.llæg, som til enhver Tid
skal ,staa i Fo1,hold til P·rilsbevægelsen.
Fællesmødet maa derfor tille be temt
Krav ·om, at Regeringen straks optager
For'handlinger med vore Organisationer
om det tidligere indsendte K•rav, og at

l{l()njunkturtillæget gør s effektiv,t fr.a 1.
Oktober 1925.
2. I Bevidstheden om, at det er nød
vencLigt, at Tjenstemænden sætter den
nødvendige Magt bag Kravene, hen tille�
til de flest mulige Organisationer at til
træde Mødets B �1utninger.
Fællesmødet vælger n Komite, be. taa
ende af en Repræsentant for hver af de
deltagende Organisation r til at gennem
føre de vedtagne Beslutninge_r og for at
planlægge og forberede det viidere Ar
bejde.
De Organisationer, om slutter i.g til
Bevægel-sen, vælger en Repræsentant for
hver 1000 Medlemmer. Di- e Repræsen
tanter danner et k,tion udvalg, som træf
fer Beslutning om Retning linierne for
den videre Aktion og leder denne, efter at
•
af de delta
Id.en er besluttet og godkendt
gende Organ:iisiationer.
3. Fællesmødet pointerer, at det er en
bydende ødvendighed for Tjenestemæn
dene at faa konsoHderet sine Organisa.tio
ner for at faa ,skabt en en te Fælle or
gani ation af tatens Tjen temænd i
nøje Tilknytning til Landets øvrige fag
organiserøde Arbejderklais. e.
Fællesmød t udtaler • iri Af ky overfor
Tjenest.emand,skomiteens For.slag til Tugt
huslov for Tjene temænden og opfor
drer alle Org.ani ationer og alle Tjeneste
mænd til •at bekæmpe den foreliggende
Indstilling, og hvis der gøre. F rsøg paa
ait ophøje Forslaget ,til Lov, erklære Ar
bejd nedl• ægge1se i alL taten Bedrifter
for at værne om vor Aktionsfrihed, vor
Organisations- og ForhandJ.ing ret.
VINTER KØREPLANEN
Generaldirektoratet for lal banerne med
deler:
Fra 1. Oktober d. A. træder talsbanernes
nye Køreplan i Kraft.
fed Undtagelse af Køreplanen for Nord- og
Ky tbanen, hvor Toggangen som ædvanlig om
lægges af Hensym til den mindre Trafik i Vin
lerhalvaaret, finder der ikke paa øvrige Stræk
ninger i Landet væ entlige Ændringer ted.
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Af de vig•tigere Ændringer - fer ord- og
Kystbanen Ved.kommende i Fohhold til forri
ge Vinterkøreplan og for do øvrige træknin
gers Vedkommende i Forhold til ornmerkøre
planen - ·kal man særlig nævne følgende:

delse fra det sjrollc1Jndske Tog 31, Kjøbenhavn
Afg. 3,13 Em.
øndag toget Nr. 56, der ankommer til
Oden e 12,42 at, videreføre, til Nyborg, Ank.
1,44 Nat, uden Standsning ved Mellem tatio
nerne.

Forbinde[ en Kjøbenhavn-Goteborg-Oslo.
Ekspreslogene bib holde, i de fra 15. Maj
d. A. rendrede Planer, saaledes at Morgeneks
pre. loget af endes fra Kjøbcnhavn 7,00 Em. og
Afteneksprestoget ,40 Fm.

Fredericia-Aarlws.
Et nuløbende renit God tog, Fredericia Afg.
10,00 Fm., vil fremtidig medtaae rejsende III
Klas. e til Vejle og Horsens. Toget stand ·er ikke
ved Mellemstationerne.

Ky tbanen.
Tog 4-0J, Kjøbenhavn H. Af. 5,47 Fm., læg
ges i en særlig Plan paa øndage med Afg.
Kjøbenhavn JI. Kl. 6,33 Fm. Paa disse Dage
bliver Toget gennemkørende mellem Østerbro og
Rung.-ted med et Rungstedtog som Fortog. Det
te id te afgaar fra Kjøbenhavn 6,03 Fm.
Klampenborgtog Nr. 539, der hidtil afgik fra
Kjøb nhavn 9,3 Em., er tidligerelagt med Afg.
D,02 Em., og Hel singørtog r. 437, Kjøbenhavn
Afg. 9,50 Em., har derfor faaet tandsning
ogsaa mellem Østerbro og Klampenborg.

Esbjerg-Fredericia.
Tog 1007, Esbjerg Afg. ,37 Fm., tandser
fremtidig i Vejen.
Tog 1009, Esbjerg Afg. 9,50 Fm., omlægges
paa Søn- og Helli.gdage i en ærlig Plan, Es
bjerg Afg. l0,06 Fm. Det faar i Bramminge
Afg. 11,00 Fm., Tilslutning fra et omla,gt Søn
dagstog fra Tønder.
Ringkjøbing Langaa.
Lemvigbanens Motortog, der nu løber mel
lem Vemb og Ringkjøbin-g, Vemb Afg. 5,35 Fm.
henholdsvis Ank. 7,01 Fm., bortfalder paa
tal banestrækningen i Vinterperioden.

Nordbanen.
Holtetoget, der gik [ra Kjøbenhavn 2,28 Em.,
af endes ligesom i Sommer Kl. 2,20 Em. og vi
dereføres li! Hillerød, hvorfra det returnerer
KL 3.53 Em. med Ankmo t til Kjøbenhavn
4,52 Em. i Stedet for det ,tidligere Holtetog,
der ankom Kl. 4,00 Em. Den a,nførte Ord
ning bevirker, at de til og fra Birkerød løben
de ·Holtetog, Kjøbenhavn Afg. Kl. 3,50 Em.
henholdsvis Ank. ca. 5,15 Em., bliver unødven
dige mellem Holte og Birkerød og derfor ind
drages paa denne Strækn
, ing.

Skelde-Ve ter-Sottrup.
Tog 1471, Skelde Afg. 6,49 Fm., lrogges paa
øn- og Helligdage i en tidligere Plan, Afg. 6,14
Fm., med Tilslutning i Vester-Sottrup til det
vestgaaende Morgentog Nr. 1404.
Tinglev-Tønder.
Tog 1418, Tinglev Af.g. 7,52 Em., fremskyn
des paa trækningen til Tønder, A11k. 8,35 Em.,
hvor det faar Tilslutning til det . enerelagte
øndag tog 1963, Tønder Afg. 8,40.

Sydbane.
' jælk,,ndske
'
'N ateksprestogene over Gjed, er-Warne
mi.inde bibeholdes for øg. vi foreløbig.
Tog 91, Kjøbenhav<n Afg. 7,10 Em., faar
Stand ning ogsaa i Lou og Klarskov, og Toget.
Karakiler ændres derfor til Persontog ' yd for
Næstved.
Tog J02, Kjøbenhavn Ank. 11,33 Em., vil
fremtidig .stand e i Valby.
Frederikssundsbanen.
øndagstog r. 145, Kjøbenhavn Afg. J 1,00
Fm., inddrages som sædvanlig om Vinteren.
I modsat iRetning bortfalder Tog '140, Kjø
benhavn H. Ank. l0,41 Em. paa øn- og Hel
ligdage.
Fyn.
•Bt nuløbende rent Godstog, Nyborg Afg. ,50
Em., vil fremtidig medtage rejsende III Kia se
til Odense, Ank. 9,38 Em. Toget standser ikke
ved Mellemstationer
og har i ybor:g Forbin•

Bramminge-Tønder.
øndagstoget rr. 1952, nu Tønder Ank.
11,16 Fm., fremskyndes ca. ¼ Time og opnaar
Tilslutning til
ønderborgliniens Tog 1409,
Tønder Afg. 10,52.
øndagstog Nr. 19:'>5 tidJigerelægges ca. 1 ¼
Time, Tønder Afg. 9,00, Bramminge Ank. 10,51
Fm., hvor det faar Til lutning til sac1,vel Frede
ricia , om E bjerg og Brande.
Lø gum,klosterbanen.
En1rnlte Tog er omlagt fra 10-20 Minutter
af Hen. yn itil Omlægningerne paa Strækningen
Bramminge-Tønder.
Nordostbanen.
Tog 1073, Grenaa Ank. 11,04 Fm., fremskyn
de paa -trækningen Ryomgaard-Grenaa med
nk. Grenaa allerede 10,25 Fm.
Tog 1072, Grenaa Afg. 7 55 Fm., afsendes
først ,34 Fm. og fremskyndes paa Stræknin
o-en Grenaa-Ryomgaard.
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Tog 107 , der nu afgaar fra Grenaa 3,30
Em. og ankommer -til Aarhus Ø. 7,40 Em., frem
. kynde og vil med Afgang fra Grenaa 4,10
Em_. ankomme til Aarhus allerede 6,14 Em.
Bllllgkørselen paa Søndage

forlsættes indtil videre efter samme Regler og
paa samme Maade som hidtil. J'ra Kjøben
havn ad ord- og Kystbanen have. om Morge
•
nen foruden Plantogene henhold vis Kl. 6,03 til
Rung ted og Kl. 6,31 til Holte følgende Billig
kørsel særlig indlagte Tog:
Kystbanetog r.. 701, Afg. Kjøbenhavn H.
6,33 Fm. og
orbanetog
r. 1 01, Afg. Kjøbenbavn
6A7 Fm.
Ved Forhandlingerne med de fra Hillerød
udgaaende Privatbaner har det vist ,sig nød
vendigt at opnaa Tilslutning til PrivaJtbanernes
Billigtog, der ønskes af.1 endte ¼ Time tidligere
end nu, at tidligerelægge Stat sbanernes Billig
log omtrent Lil. varende.

JERNBANEORGANISATIONENS
FÆLLESUDVALG
nder 25. September d. A. har Fællesud
valgel tilskrevet Generaldirektoratet følgende:
· om det vil være Generaldirekloralet be
kendt, forekommer det, at·der udkommandere
Tjenestemænd til Afl<>. ning paa et og samme
led i ret lang Tid ad Gangen.
Da en saadan langvarig Udkommando, hvor
under Tjenestemanden jo maa leve ad kilt fra
, in Familie, kan paaføre de paagældende rel
stor Ulemper, skal man ved nærværende an
mode om, at der fremtidig maa blive fulgt den
Praksis, at slig Udkommando ikke mod Ved
kommendes Ønske gives en længere Varighed
end 2 Maaneder, medmindre der foreligger gan
:ke ærlige og tvingende Grunde .Lil vedvaren
de at udkommandere netop en og samme Tje
nestemand til den paagældencle Aflø...,ning.
Man lillader sig eventuelt at anmode om
mundtlig Forhandling.

RATIONELLE BANETARIFFER
SÆRLIGT I DANMARK
Foredrag i Dansk Trafikforening den 27. Marts 1926
af Jens Warming.
(Fortsat.)

Angaaende selve Degres ionen efter Af tand
mente jeg oprindelig, at kun Konstanten og
Satsen for Transport over 1 0 km var beregnet
efter Omko8 tningssynspunktet, medens de tre
atser før 1 0 km var sat højere, fordi disse
Kunder ikke lod sig fordrive af et Tillæg; Om
ko tningssyn punktet skulde altsaa kun føre til

Degres ion derved, al Kon lanlen Lil Dækning
af Station udgifterne blev divideret med del
voksende Anta:l Kilometer. Sener.e har jeg for
slaaet, at og aa Kilorneleromko lningen er
. lørre I r de korte Ture fordi der er mere
Tomløb og forholdsvis mere Omrangering til og
fra idebaner m. m.
om et tredje Moroen
l
•
kunde nævnes, at Togene - i alt Fald for den
store Del af ærtrafikken, der sker paa Side
baner - er kortere, og derfor dyrere, men
dette vedrører kun Totaludgiften, ikke Merud
giften, der snarest er lille, naar mere Trafik
kan klares ved at forlænge de korte Tog. Kræ
ver et 100 pCt. længere Tog kun 50 pCl. mere
Lokomotivudgift, da er Merudgiften pr. Enhed
for saa vidt kun Halvdelen af den oprindelige,
indtil Toget ikke kan gøre længere. Derefter
vil et nyt, fuldt udnyttel Tog koste ¼ af den
oprindelige Enhedsudgift, og et mindre vel ud
nyttet Tog, som man i Gennemsnit maa nøjes
med, en noget slørre Brøk.
For de lange Passager-Rejser blev det foran
angivet, at den mindste Udgift i Midten, hvor
man har lange, vel ·besatte Tog, var halvandrn
Øre. Beregningen svarer ganske til den fot·
Godset foretagne, kun at de Prooenter af de
for kellige Udgiftskonti, der benytte , som Re
gel er højere, saa at Resultatet bliver 70--80
Mil!. Kr. i Stedet for 36, og pr. Akselkm faas
da ca. 14 Øre. Gennem snitlig er der nu 5,19 Pas
·ager pr. Aksel; forhøje delte af Hensyn til den
gode Pladsudnyttelse i Hovedtogene til 8, faa,
1,75 Ø. pr. Personkm, der endelig nedsættes til
1,5 Ø. for III Kia 13se, idet l ,75 er etFællestal for
begge Klasser. (Til de for Hovedtogene kan
saa svar f. Ek . 4 for de andre Tog*), saa at
Gennemsnittet paa Grund a.f de sidste større
Talrighed bliver de 5,19.)
Degressionen for Pa agerer kan kun i rin
ge Grad motiveres ved tationsudgiften, der er
langt mindre end for Godsel. Derimod kan
der vi. tnok !henvises til en Slags Tomløb, idel
Nærtrafikken er mere afhængig af Tiden paa
Dagen: paa Hverdage gaar den om Morgenen
i, ær til ·Byerne, om Aftenen fra Byerne, paa
Søndage omvendt, og den, der kører med
lrømmen, bliver da ofte Aarsag til, at der
gaar daarligt udnyttede Vogne den modsatte
Vej; rigeligt Materiel kan dog bøde meget her
paa. Dernæst er mange Oplandsbaner aa
korte, at det er uforholdsmæssig dyrt at op
rangere el. Tog, opfyre Maskinen, have Peronalel rede o. s. v., for saa kun at lade To
get løbe en Times Tid. Dette er saa atter
Aår agen til, at Plad udnyttelsen yderst paa
*) Fra sagkynclig Side formode det, at der er
endnu mere Forskel mellem Lokaltog og Hovedtog,
saaledes al Merudgiften pr. Passager med de sid. te
kan regne· at være noget lavere end her anslaael.
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•Man op11aar herved, at hver Zone er 2 km
Jæ·ngere end den foregaaende, idet 15\ 162 o.
s. v. er 225, 256, 289, 324 o. s. v. med Diffe
rens er 31, 33, 35 o. s. v.; og da der som Regel
tillægges 4-0 Øre pr. Zone, bliver det en fort
<;
. at s vag Degression. Del er muligt at noget
saadant netop svarer til skibskonkurrencens
Krav; men Tanken maa alligevel hellere reali
seres uden Kvadrattal, ganske simpelt ved at
gøre hver Zone L Eks. 3 km længere, idet man
s aa for alle Zoner kunde have runde BilleL
pri ser, delelige med 50 Øre.)

Oplands banerne er s aa daarlig, idet del som
Regel er billigere (og bedre) at betjene den
yderste s trækning ved en fortsat Kørsel af el
langt Tog, end at oprangere o. s. v. el "I. ærligt,
kort Tog; herpaa kan de nyere Motorkonstruk
•
tioner dog bøde noget, navnlig ved at give de
indre strækninger hyppigere Kørsel med I>maa
Tog.
Midlcrpa1·tiel af de lange Rejser er fri for disse
Ulæmper, og endvidere er Trafikken baaclo større og
jævnere, :.,·aa al man ikke behøver saa megen Re
serveplads; den er (bortset Ira Fe1,ietrafikken o. I.)
jævnere, baaclo ved selve del, .at den er større, og
fordi den er paavirket af s aa mange Byers og Eg
J
nes BegivCDheder og Forhold; Nærlrafill'ken
er me
re afhængig af lokale Sammenkorns ler og Konjunk
turer m. 111. Imidlertid vedrører diIlse sid;:lo Momen
ter snarer• Totaludgiften end Merndgiften, de først
nævnte Momenter, Tornløbet og do korte Ruter, paa
virker ogsaa Merudgiften, men hvis
ærlrafikken
har faa Pas ·agerer, saa er Merudgi1flen ved al lagr
flere, netop lille. Mere tvivllioml er Spørgsmaalel
om Betydningen af N ær; rafikkens Ujævnhed; den
mest tilfældige Del af Svingningerne (Individual
aarsagerne) bliver forholdsvis mindre ved stigende
Trnfik; meu hvis man rnaa have store Reserver af
Material og Personel ug maa køre med megen Re
Hl'rvoplads af Hensyn t,il
• Svingningsaarsager, der
samtidig paavirker ma11ge (Vejrforholdene, Møder,
!<'ester, Dyrskuer o. s. v.), saa ·kan der komme en
stor Merudgift, uaar mere Trafik kræver Udvidelse
ogsaa af diSSe Rob ervcr. Har Nær- og Fjernlra
tikken henholdsvis 4 og 2 Pladser pr. Passager, da
er del muligt, al Mernclgiften ved flere Pas.,; agerer
i begge Fald svarer til 2 Pladser pr. 11y Pa8 sager,
Haa al Merudgiften er omtrent ens og N ærtrafik
kens Gennem. nitstal s ynker; •men er den større
Nærlrafik næsten lige saa urolig som forhen den
lille, saa al der fremdeles maa beregnes 4 Pladser
111·. Passager, eller dog 3 Pladser mere for hver
Passager merc. saa er der 011 stor Merudgift for
Reservernes skyld.

S. Færgerne.

..

. ..

Alt i alt har N ærtrafikken sikkert noget
større Merudgift end Fjerntrafikken, om end i
mindre Grad end God-strafikken, og da Bespa
relsen ved Midterpartiet antagelig gør sig gæl
dende, saasnart Rejsen overskrider 100 km,
var den tidligere Tarif tilsyneladende mere ra
lionel, idet der var proportinale Takster til
100 km og derefter billige Zoner. Naar man
nu udstrækker den høje, proportionale Tc:)-kllt
indtil 225 km, saa er det vel især motiveret
ved, at man mellem 100 og '225 km har en sik
ker Kundekreds, s om ikke let lader sig for
·cJrive af Tak ·terne. Paa Opland8 banernes indre
"
Strækninger maa man være forsigtig af Hen
syn til Bilerne; og paa deres ydre strækninger
har man Overflod af Plads. Og efter 225 km
begynder kibskonkurrencen. Men derimellem
kan der skaffes Bidrag til Generalomkostnin
gerne. (Paa et underordnet Punlkt har man
beholdt den tidligere Tarifs Konstruktion, nem
lig at Zonegrænserne er Kvadrattal, oprindelig
102, 112, 122 o. s . v. nu kun 1-5, 16 o. s. v.

.

.. ...

Der tænke. i det følgende kun paa s fore
bæltsfarten, idet jeg iklke har naael al undersøge Forholdene andetsteds. Paa slorebælt er
der en klar Di,S harmoni mellem Passagerernes
og Godsets Behov, idet der for Godsets Skyld
gennems nitlig er 5 Dobbeltture daglig udover
de 8 planmæssige Ture, som Passagererne be
høver, men som desuden er fuldt optagne a [
Godsvogne (samt Postvogne og sovevogne m.
m.). Hvis der nu var fri Konkurrence mellem
6
flere private Færger, vilde denne Disiharmoni
betyde, at man vilde være ivrig efter at drage
Pa.'isagerer til de rene God8 ture, allsaa vilde
Passagertaks ten synke; men God.-trafilken
maalte ,'Stige Lil et saadant riveau, at Færgen.<;
Om.ko.<;tninger var dækkede, selv om der vi\r
faa Passagerer. En klar Parallel ,haves i " kih�
farten mellem Lande, hvor der er mere Go-Js
den ene Vej end den anden; denne Disharmi
resulll?rer i, at Fragten den ene Vej bliver s ;_,a
høj, at Omkostningerne ved en Dobbeltrejse 11L1genlunde er dækkede, selv om man maa gaa
lom den anden Vej. medens Returfragten ll?n
derer mod at s vare Lil Merudgiften og Tabet
ved at tage Fragt fremfor at gaa tom tilbage,
navnlig Forsinkelsen, der hindrer det fulde
Antal Ture i den rentable Retning.
Statsbanerne gør imidlertid ikke Forskel
paa Pas•. agerer og Geds med Færgerne; me
dens 8 torebælt Linien faktisk er 26 km, bereg
ner man i begge Fald 40 km og lader med dette
Tal baade Passagerer og Gods glide ind i den
almindelige T rif-K onstruktion. At der regnes
40 i Stedet for 26 km, skyldes, at Færgetrans
port i det hele er dyr, fordi Linierne er saa
korte, og fordi man kun udnytter Færgens Bæ
reevne gennem en s mule Dækslast, storebæll
:; aaledes gennemsnitlig 55 Tons pr. Tur; Fær
gens Maskinkraft er jo kolossal i Forhold til
det lokomotiv, der kunde trække de Vogne, der
staar paa Dækket, og Vogne til de 86 Passage
rer, de1· fordeler sig over Dæk og (Kahytter.
Tarifon tager altsaa ikke Hensyn til, at
Men
•
det er Godset, der under de nu herskende For
hold volder ·Ekstrature, medens flere Passage-
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rer sagtens kan faa Plads og høj. l kan volde
den Merudgift, al en Godstur, der alligevel fo
regaar, bliver til en Planlur.
En Overveje! e ud fra Principet Merudgift
før r da til ganske samme Resultat om den fri
Konkurrence, at Godset kal bære Broderpar
ten af Udgiften, f. Eks. aaledes at man i le
det for 40 km regner 50 km for Godset, 30 for
Pa sagererne. Det stemmer ogsaa med den
ætning i Værdilæren, at Prisen maa svare til
Produktionsomkostningerne hos den dyreste
Producent, som ikke kan undværes til Marke
det Forsyning; Ekstraturen er i Forhold til
den præsterede Trafik den dyreste Producent,
men kan ikke undværes. Og den »Jordrente«.
den billigere Producent opnaar, kommer her
Passagererne til Gode; af den samlede Udgift
til en Plantur bærer Godset nemlig forlods saa
stor en Part, at Passagererne faar en forholds
Yis lille Differen at bære som dere. Merudgift;
thi ligesom Kornet fra den gode Jord med lave
Omkostninger betales med samme Pris som
Kornet fra den daarlige Jord, saaledes maa
og. aa det Gods betale en bøj Fragt, der faktisk
kommer med en Planfærge. Hvis der for hver
15 Godsvogne mere maa gaa en Ekstrafærge
saa bar hver Godsvogn 1/u af kylden for en
Ekstratur, selv om den selv kommer med Plan
færge; den hindrer jo en anden i at komme
billigt med ;planfærge. Eller. en anden Illu tra
lion fra Værdilæren: Overalt, hvor der foregaar
Samproduktion af to Varer om Mælk og Kød,
Uld og Kød, Olie og Oliekager, Sprit og Gær,
Gas og Kokes (joint supply), er det sandsyn
ligt, at stærk Efter. pørgsel efter den ene Vare
vil forøge den samlede Produktion saa,dan, at
den anden Vare maa sælges billigere for at
faa det hele afsat. (Det var ogsaa Samproduk
lion, der omtaltes paa forrige ide i Eksemplet
om Fragt og Returfragt).
Del er herved principielt uden Fon,kel, om der er
t elle1· n Ekstralure udover de 8 Planlure; kan man
ikke faa Korn nok af den gode .Tord. maa Pri. en
være høj nok Lil al muliggøre Produktion paa den
ringere Jord, uden Hensyn til, om det er lidt eller
meget, man maa dyrke af den; saalcdes bør God
set dække Ekstraturene, hvad enten der er 1 eller
n. I Praksis kommer der dog nogle Forskelle
frem: er der •kun 1. er del Rand. ynligl, al der er
Perioder af Aaret uden Disharmoni eller med mod
sat Disharmoni, d. v. s. al Planfærgerne ikke faar
Gods nok: i saadanno Perioder er der intet Motiv
til at belaste Godsel særlig haardt. Dernæst vil 1
Ekstratur an tagelig kunne be ørges som Mellemlur
af de Færger, der be ørger Planturene, eller af de
Reservefærger der skal være rede til al overføre
Eksprestogene' under Uheld, altsaa som et billigt
Biprodukt. Men er man oppe paa 5 Ekstratur�,
er det sandsynligt, a' i alt Fald den 5te Tur er til
fuld Pri , af en Færge. der maa haves, bemandes
O"'
0 opfyres netop for Godsets Skyld.
I det hele er Storebæll-Trafiken saa slor, al der

næppe er slor �,orskol paa Merudgift pr. Enhed
og gennemsnitlig Enhedsudgift, hvilket er Forud
sætningen for at en uden for staaendc med nogen
lunde ikkcrhed kan foretage Beregninger. De1· er saa
mange Færger og saa mange Hold Mandskab til
_
Afløsning, at man kan gaa ud fra, at alt_ er nøJc
tilpassel til Trafikens Behov, og al der ikke. ka!L
ventes megen Be pare] e ved større Trafik. Dog vil
Resenehold blive forholdsvis billigere; den store
Trafik er jævnere. Og Kravet om moderne Fær
ger til Pas agererne fører maaske til, al der er 1:ige
ligl med gamle Færger til Godset, sa� at der_ 1 a�t
Fald iJ<ke bliver nogen forøg t Kap1tal-Udg1ft til
Godset, selv om der kommer noget mere Gods.
Ifølge Beretningen for 1923-24 er Store
bælt-Færgernes amlede Udgift 11 Kr. pr. over
ført Ahel. Regne cl r om før 2,8 Aksler
pr. Godsvogn, faas 30, Kr. pr. overført Vogn
hvilket er mere end mange af dem betaler se
nedenfor. Det er dog tvivlsom, om Tomløbel
er saa tort, at der til 2 Aksler kal lægges 0,8;
i Beretningen for næstsidste Aar er der S. 215
en tatistik over en Del af det overførte Gods,
men de værre kun ca. en Tredjedel; der gik
97 000 Tons østpaa, 0 000 Tons vestpaa, saa
at der mindst gaar en Bæreevne paa 17 000
Ton til pilde ved overførte tomme Returvog
ne; men Specifikationen af dette Gods efter Art
vi 8er, at der er en Del æsonvarer imellem,
eller andet Gods, der gaar stødvi , hvortil kom
mer de forskellige Vognarter (der er meget med
Kølevogn); saa der maa være et ret stort Tom
løb•).
Man vil endvidere indvende, at Ekstratu
rene er billigere end Gennem nit. turene, og det
te er rigtigt. De moderne Færger, der især
benyttes til !Planturene, er hurtigere og har me
re Vindfang (men har 1/0 mere porplads end
de mindste Færger); der er megen Rengøring,
Pudsning Reparation, Belysning, Opvarmning
m. m. for Passagerernes Skyld; man maa til
deres ikkerhed og til Billettering have mere
Mandskab o. s. v. Planturen skal gaa paa det
be temte Klokkeslet (eller vente paa forsinkede
Tog), hvilket hindrer den fulde Udnyttelse af
Færger og Mandskab. Endvidere er noget af
den kostbare Sporplads optaget af en Pakvogn
til Rejsegodset. Men
• paa den anden Side er
kun Driftsudgiften i snævreste Forstand med
regnet i de 11 Kr.; der mangler Pensioner, Af
skrivning, Rente, Andel i Centraladministratio
nen, og navnlig Andel i tations- og �ange
ringsudgifterne i ·Korsør og Nyborg, deri ogsaa
Færgelejernes Vedligeholde!. e; endvidei-e følger
•) Efter . enere modtagen Oply. ning virker do
øvrige to Tredjedele udjævnende. saa al Tornløbet
er mindre; i Stedet for 2,8 Aksl er bør der maaske
kun regnes 2.3. Men de paa ide 3 omtalte mang
lende Driftsudgifter menes al veje saa stærkt, �t
lulresullatet, 30 Kr. pr. overført Godsvogn, alh
govel kan blive staaende.
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undertiden lidt Landpersonale med om Bord,
lige om Vognene er optaget under Overfarten
og i Ventetiden, , aa at en Del af Landtrafikens
Rente, Afskrivning og Reparation , kal medreg
ne om ,Færgeudgift.
ærlig bemærke s, at det
dyre te ved de store nye Færger formodentlig
er selve Ans,kaffelsen; men Rente og Afskrh•
ning er altsaa ikke med i Beregninger1. Jp.11:
mener derfor, at de 30, Kr. kan bliYe staaende
indtil en bedre Beregning forelig•,ger, men af
runder den dog til 30 Kr., bl. a. fordi disse
Vogne vistnok er lidt kortere pr. Ak el end
de andre.
I denne Forbinde! e skal nævnes, al man ikke
af Beretningen for 1923-24 S. 77 maa slutte, al
Færgerne giver Over ·kud, torebælt saaledes 5,0 -:3,2
1,8 Kr.
om nævnt er ikke alle Udgifter
medregnet, og Indtægten er beregnet efter det sæd
vanlige Gennemsnit. pr. Personkm og Tonkm, skønt
Rej er og Transporter over Færger antagelig er
over Middellængde, aa at D gressionen virker, og
skønt Station udgifterne (Konstanten) forlods bør
fradrages, inden man fordeler Indtægten pr. Kilo
meter. Man kunde med næsten samme Ret paavise
cl Lort Over kud af Togene, men saa svævede Sta
tion. ·udgifterne i Luften. Beretningen drager da hel
ler ikke nogen Konklu ion om Over ·kud.

=

•Overfor de 30 Kr. Udgift pr overført Gods
vogn bliver det aa Spørgsmaalet, hvor stor
Indtægten er. Tænker man paa en Vogn paa
lutningen af en lang Tur, over 1 0 km, da
faar man for Klasse 7 kun 7 Kr., nemlig 40
km Gange
• de før bergnede 17,5 Øre. Men det
vil være rigtigere al se paa ærlrafiken, f. Ek ..
en Tur paa 60 km, nemlig 40 med Færgen,
20 i [Land. For en 10 'l'ons Vogn med Rabat
faar man 5'3 Kr., hvoraf 27 for de første 20
km, altsaa 26 for 40 med Færgen; det vil være
1igtigt at lade de 20 km i Land beholde den
ædvanlige Betaling for 20 km, især da man
indtil 40 km er aa skikkelig at give Rabat
paa Konstanten.
elv de 27 Kr. er vistnok
meget knebent til tationsudgifter, Vognbenyt
Leise, Rangering, Kørsel og Tomløb, der som
nævnt er forhold vis slemt for ærtrafik. Og
de 26 Kr. er altsaa 4 Kr. for lidt til Færgen.
Den eneste Redning for en lang Transport,
hvor de før te 60 km giver Tab, fordi de del
vis er med Færge, og lutningen, fordi der
kun betale 0,19 Ør , er da de ret gode Takster
mellem 60 og 180 km. Om det er nok, tør jeg
ik-ke afgøre. Et Ly punkt er, at naar de første
60 km er Del af en lang Tur, bør der beregnes
mindre Tomløb; men pa erer man lo Færger,
bliver det atter værre. Det maa derfor hen
stille til lal banerne at søge at trænge til
Bund. i dis e Forhold, og at overveje mit For
slag om al beregne lorebælt til 50 km for
Gods.
(Fortsættes.)

DEN NYE MASKINLÆRE.
Ma kinafdelingen har i de sidste Dage ud
sendt en 3. Udgave af Lærebog for LokomotiY
personalet ,-DamplokomoliveLs og del Betje
ning«, der fremtræder i en muk Udstyre! e,
blaat Bind (Msakinafdelingens Farve) nwd
hvidt Tryk.
Lærebogen udse11de denne Gang i :Modsæt
ning til de lo foregaaend Udgaver i to Bind, et
indeholdende 370 Sider Tekst og i det andel
166 Planer, en Fora,ndring, som sikkert vil bli
ve bil t med Glæde, idet tudiet af Bogen med
tilhørende Illustrationer derved gøres betydelig
lellere. Bogen er betydelig større end sine ·For
gængere, men der er da ogsaa -siden den sid, te
Udgave udkom, sket mange og betydelige For
bedringer ved Lokomotivet.
-Den nye Lærebog følger i alt væsentlig de
tidligere Lærebøgers Plan, idet Bogen indledes
med en populær Fremstilling af de vigtigste ma
tematiske Grundbegreber, hvorefter følger et
Afsnit •· aturvidenskabelige Oplysninger«, in
deholdende en Oversigt over og Redegørelser
for mmge af de Funktioner, der staar i For
bindelse med Lokomotivets Arbejde og skrevet
paa en saadan Maade, at toffets Tilegnelse er
den lettest mulige.
'Efter en Omtale af Lokomotiv ystemer og
Lokomotivtyper, hvorunder Forfatteren bl. a.
giver en Forklaring over de mest hensigt. mæ si
ge -Fyldningsgrader, kommer en lille skematisk
Oversigt over · tatsbanernes vigtigste Lokomo
tivtyper, hvorefter følger øl Afsnit •Lokomoti
vet· Udvikling«. Derpaa følger Af. nillet ,Lo
komotivet Indrøtning«, i hvilket gøres udfør
ligt Rede for Indretningen af alle de maa
dele, der tilsammen udgør Lokomotivet. Det
Le er gjort paa en gan. ke udmærket Maade,
og vi er ikke i Tvivl om, at det Afsnit af Ma
skinlær0n vil blive meget flittigt benyttet.
Endelig findes et udførligt Af. nit om Loko
motivets Teori og tilslut et Afsnit om ,Loko
motivets Pa ning«, som i alt væsentligt bør
være kendt af alle Lokomotivmænd. Under
deHe Afsnit findes et Stykke H • Uheld under
Kør len«, som Lokomotivmænd bør kende, for
di der der kan hentes Vejlednin
- g for mange
forefaldende ituationer.
I Bogen findes baade en Indholdsfortegnel
se og et Sagregister, der i betydelig Grad letter
Brugen af Bogen.
'Den nu udkomne Bog afhjælper et længe
følt avn og er en meget , muk Fortsættelse af
Maskinafdelingen. Arbejde paa delte Omraade.
Forfatteren, Maskiningeniør B. uaning har
megen Ære af den udsendte Ma kinlære.
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Boglryk,keriet, som har leveret Bogen, bur
de forindøn dsendel en qave efter et Bøgerne.
- Den Bog, vi er i Be iddelse af, er for el
Arks Vedkommende (16 ider) meget uheldig,
idet Teksten paa ,nogle ider er ved at være
be kaaren for oven paa andre Sider for neden.
Lidt større Omsorg vilde have været ønskelig
fra Trykkeriets ide.

Sommertiden
som i indeværende Aar har været indf ø rt
i Belgien, England, Frankrig og Holland op
hører i disse [,ande Natten mellem 3. og 4. Ok
tober.

Transkaukasiske Jernbaner

paabegynder næste Maaned Forsøg dri[l
med Trykluftbremse del.· med Systemet Kunze
Knorr, dels med ystemet Kasarzeff. iDel b rører særlig Linien over urdenpa, et.

SYGEKASSEN
LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN

Afdelingska sererne bedes sammen med
Kontingentet for Juli Kvartal indsende Bi
draget til Velfærdsforanstallningerne. (20 Øre
pr. Medlem pr. J. Juli.)
Carl Petersen.

Jernbanelæge Lauritzen er bortrejst fra den
7. Oktober i ca. 5 Uger. Hans Praksis varetages
i nævnte Tidsrum af Læge Illum, Ny Carls
bergvej 2 .
iKonsultationstid: 12-1 paa Jernbanelæge
Lauritzens Bopæl og Mand.ag og Torsdag KJ.
paa Centralværkstedet.
7
Anmodning om Sygebe øg maa inden Kl.
9 Fm. rettes til Vikarens •Bopæl, Telf. Vester
7795.

FANEAFSLØRING

Ved en Festlighed, der afholdes 17. Oktober,
agter Falster A[delinger at afsløre en Fane, til
hvilken Medlemmerne paa forskellig Maade
har bidraget.

HJERTELIG TAK

Tak for ,al Opmærk omhed, der vistes mig
paa min Jubilæumsdag.
Jul. S. Jensen, Masnedsund.
LLokomotivpersonalet i Viborg og Aalestrup
bedes modtage min bedste Tak for den udviste
Opmærksomhed ved mit 40 Aars Jubilæum.
H. K. Nielsen, Lokomotivme ter, Viborg.

Et Medlem

har rettet Henvendelse til o, om at bekendt
gøre et Midde! mod Galdesten, fordi der ofte
rettes Anmodning til ham om at sende denne
Op krift.
Denne lyder som følger:
Kl. 6 Em. drikkes en Pægl stærk The lavet
paa Sennepsblade.
iKl. 7 Em. spises et godt Maaltid og Kl. 10
Em. drikkes 125· Gram Olivenolie. - Næste Fm.
drikkes for 25 Øre amerikansk Olie.
Under Kuren maa Patienten holde Sengen.

For den mod mig viste Opmærksomhed ved
mit 25 Aars Førerjubilæum bringer jeg min
bedste Tak. Det blev en Mindedag for mig,
som jeg sent vil glemme.
S. Juul Chri tensen, Fredericia.
I Anledning af den os viste OpmæM.somhed
fra Medlemmer i Landets forskellige AMelinger
paa Grund af vor Udtræden af Hovedbestyrel
sen bringer vi vor hjerteligste Tak.
R. Hviid.
H. Kann.
E. Kuhn.
C. A. Lillelund.
Vasa Niel en.

Den underjordiske Jernbane

i Neapel aabnes en af de før te Dage i Ok
tober. Den er en Del af den nye Hurtigtogs
hane, som skal løbe langs den italienske Kyst
og sammenknytte Rom med eapel. Med den
ne nye Jernbaneforbindelse bliver det muligt at
forkorte Rejsetiden mellem disse Byer med et
Par Timer.

RABATBILLETTER

Medlemmer kan ved Henvendelse til Kon
toret, Ny Vestergade 7, 3., Telf. 14 618, Kontor
tid 10-4, erholde Billetter til Folketeatret og
til Zoologisk Have til Rabatpri .
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dnævnelse fra 1.-10.-25:

Lokomolivfyrbøderkredsen.
Frederikshavn: fd lingska ereren og Re

Lokomotivfybødere til Lokomotivførere: C.
C. Ol en, Roskilde, i Tønder, C. L. Christensen
Fredericia, (Depolfor ta11der) i Vojen , J. i['.
Peter en, Kolding (Ranged.), (Depotfor t.) i
kive (alle min. dn.).
Haandværkere til Lokomotivfyrbødere: H.
F. Brade, Kbhvns God bgd. i Østerbro og E.
A. Cbri ten n, Kbhvn God bgd., i Lunder
kov.

pr. for Ferie- og R kr ationsbjemmet rettes til:
C. Ra mu en, ondergade 102.
Glyngøre: H. præ entanten ravn og Adr.
rette til: Th. :Mortensen.
\fa nedsund: Afdeling formandens avn og
Adr. r ltcs til: Th. Pedersen, Hejberg,gade 17 '
Vo1·dingborg.

F'orflyttelse efter An øgning fra 1.-10.-25:

TIL
cBMSbI-5
Orerført fra D.

Lokomotivførerne: J. D. Hubert Fr dericia
iflg. Op lag til Odense (Rangerf.), og N. P'.
Gaarde, Tønder, Lil Fred ricia.
Lokomotivfyrbøderne: A. V. Vendt, Lunder
kov, til Fredericia, J. I. Han en, Tønder, til
Ro kilde, og . 0. . Jen en, E bjerg, til Tønder.

. og M. F. til D. L. F.

1. eptember 1925: Lokfb. Asp. E. . Chri
sten en, Fredericia, og Lokfb. Asp. E. . C. Pe
ter en, København Gb.
1. Oktober 1925: . Laur en, truer.

Camillus
Nyrops Etabl.
Nyrop og Maag AlS.

. .
Bandager og:Sygeplejeartikler I stort Udvalg.

Ø

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
Veeterbrogade 11.

I

Amk. Gummivare

I

LOTHARDT DA.HL.

Telefoner 3067 & 6605.

Helgolandegade 1.

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

Speclaltt,t:

l■lutrt Veetergade 3 Uh■. I.
IHtrspr1jter1 S11i1eu t S11eplejurtlkler
111. Prisliste mo4 JO Ørt I fri■rk.
t!SlllT USPIDITIO! ♦ Tel1. B!e■ 11115
Jenbane■e.n• to pCl. Rabat

Lokomotivfyrbøder F. C. D. Buch, Masned
und, fra 31 .-12.-25.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. Oklbr,

Købmagergade 43. - København K.
Telefoner: Cen�al 768 og 10028.

Bandager tll vanakellge TIifæide.

Af ked:

Vore Automobiler kører overalt

i

Byen oo Forstæder,

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

DANSK A1. DELS LIVSFOR IKRINGSSELSKAB
"KOLDING HUS"
Statstelf Nr. 23
Te,qner rille Arter
Livsfo ·øik,·fo,qer

Vesterbros Vinimport

KOLDlNG
Oprellet 1898

Central

• 300

med Alderdomsforsørgelse.
Livsforsikring.
.
SPECIALITET·· { Kapitalfors
llmng med Arverente.

Absalonsgade 34

Tlf. Vester 4988

Drik
Albani Øl.

Tlf. Vester 4988

R.ENSECREMEN

1"i Klo

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie,
Fedt, od, Smørelse, Snavs, '.l'jære o. lign.
fra Hænder og Arbejdstøj.
Forlang "Tiklo" hos Deres Køb
mand eller skriv ti!

Worning & Peter en, Vejle.

Redaktioa: Veeterbr6gade 98 a 1, Kjøbenhavn B.

TIi. Vester 8178 elJer Centr. 14,Gl3
Udgaar 2 Ga�ge maanedlig.
Alloaaementspr18: 6 Kr. aarlig.
Te�u• paa alle Poøtkonttrer I Skaadinavien.

Annonct"-Expedition
Ny Vestergade 7 8, København B.
Telefon �entral 14613.
Kontortid KJ. 10-4.

Frederiksberr Bortnlleri. l'alkonerall6 11.

f

A.A Det Danske Mælkekompagni, København.

IW Drenge-

•i:•--------•--t

AV ERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

jsmagasin, Istedgade 57.
A. LarsensPrima
Eftffdan
., Skotø
k Fodtøj til maa Pri er.
Reparationer udføre paa eget Værk ted. - Telf. Ve ter 4: 3 y.

og Pigekonfektion.

;

·-----------·
JA

M

M

Eget Fabrikat. Altid billigst.
10 pCt. til Fu n kt i on æ r e r.

Istedg a de
, lenthøjs Eftf.

8 4.

W

MM
I

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. H. 0. Hansen,

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

62, Vesterbrogade 62.
Trikotage- oø Garnforretning.
-- tort Udvalg. -
Underbeklæd11in1?, Strømper, okker.

Ærb. R. Svendsen.

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Vest r 6359 y.

I. Kl. Bageri & Konditori.

Leverandø.r til Forbrugsforeningen.

Telef. V ler 6359 y.

NY RAVNSBORG

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20.

Vesterfælledvej 82
'felefon 10718
anbefaler sine Selskabslokaler og
�tore Fe lsal til Møder og Fester

anbefaler aig med I. Kl.s Viktualier
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd.

H ■ B 0 r g W ar d t, S

Bageri o:: Con di tor i
Dybb1l1ga41e l!f>. Tir. Vst. 1168 x.
11nbeftller sig til d'Herrer Jernhanem111Ud med 1 øte Klas■eø Varer.
Bestillinger paa øt.ørre og m•udre Kager til Sel,kaber modtages.

L
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Vesterbros Frugtlager
=

= -=

=== =E nghave Plads li
Istedgade 52
Fru�t og Gr&ntsager. • Tørrede Frugter samt Consen,e . • Billi)!e Priser.

�
oic
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....

Fællesforeningen for
Danmarks Brugsforeninger

Guldsmedeforretningen
Sdr. Boulevard 71.
An b efale r sig med
Brude- og Festgaver.

Hovedkontor:

,
15 Njalsgade
15
København
Telefon 4015
Telefon 4015.

�

Tlf. Vester 1644 x.

,,Roberta" HerPe-Magasin

�

,,.

Statsbanepersonalets

Brandfo1 sikrings-Forening,

Ekapedi tionskontor:
Vesterbrogade Nr. 26.
Telefon Nr. 6626.
Foreningen er oprettet 1891, har ca.
10,000 Medlemmer, ejer ca. 62,700 Kr.
og har i Understøttelse uddelt ca.
100,000 Kr.

Indmeldelser og Oplysninger
pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,
der for Aarhus er:
Hr. Togfører L. P. Hansen, Hr. Ma3kinarbejder N. M. Nielsen, Hr. Maga
sinformand M. Nielsen, Hr. Lokomo
tivfører J. J. Ni3sen. Hr. Assistent
Thlede, Hr. Overbanemester Sølling.
Hr. Konlrolør Bottelet i Regnakahs-.
kontrollen giver Oplysning om alle Foreningen ve-drørende Forhold.

_,

Juveler It Guldsmed
Tlf. 1486.

AARHUS

-

.I

Jernb:mefunktionærer 10 pCt. Rabat.

_

MALERIER

STØT VORE ANNONCØRER

HENRI PETERSEN
,,Regina"

_

_J

Istedg ade 140.

---ømma9ræu&=:

Alt I Herre- og�Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj.

L - . . . - 1_

Kttlant Erstatning.

Lav Præmie.

Jensen og Nielsen
Stort Udvalc i

�lrke;:.;;;�j �.rTit�1å't9�•Åa;h�s

_

HE�!'!ig�G�r!e!�
under

NG

lem nsbro.

Spec.: Billig lndramnini af Billeder,
C. M, LUN D's Barber- & Frisørsalon

Holber"' gacle,ligev.Læ.søgad
anbefales
Hurtig og proper Behandling.

