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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

LAMPEN
Vi har gentagne Gange her i Bladet
omtalt den Lampe, der findes .anbrag,t un
der T,aget paa Forperronerne paa de saa
kaldte Boulevardvogne, for om mulig,t at
faa udvir•ket, at der blev truffet en eller
anden Anordning, ,saaled at Lampen un
der Vognen Perrontag kunne .slukkes,
naar Vognen gik op til Ma kinen. Det er
imidlertid ikke lykkedes end:Jlu a,t faa en
eller anden Ord.ning truffet, formentlig
fordi Banerne viger ,tilbage for de Om
ko b1ing r, der r forbundet med at an
bringe Afbryder,e til I lulmin° af den om
talt, e Lampl ' .
Imidlertid .har man alligevel gjor,t i
hvert Fald et For, øg, idet der for ar o 0
Dag siden udlev redes en Pose rn d til
hørende Fj dring, rn Anb1iingelse om
Lamp n for .at dæmpe Ly.set, til de Loko
mo.tivmænd, om kørte 'l'og, hvor aadan
n Vogne løb 1o p bil Maskinen.
Hermed har Admini,strationen slaaet
sig m Taals, og dermed er den ihellig
Grav velforvairet. - J.a, lad os haabe ,det!
Vi er Merhaand n naaet til den Op
fattelse, t man er 'hildet i den Tro, at der
ingen Anledning r til at fore.tage noget i
den ag, thi naar Lokomotivmændene ef
terhaanden er blevet vant til at s, e den
,tændte Lampe og Vognenden om et Spejl
billede dansende foran Lokomotivets kor
s ten, .saa gaar ,det nok - elv om det ker
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paa Bekostningen af ikkerheden. Og •det
er det, der er Tiilfældet.
Det kan ,altsaa ikke g.aa an, at man la
der fem og, yv v· r,e lige i den Henseende
i Haabet om, .at der vel jJ.rke sker noget,
Jiordi der ikke bliver gjort noget ved de om
talte Lamper. Lad o.s regne med, at hele
Udgiitten for at faa sat de nødvendige Af
brydere, paia de Vogne ,k;an andrage en
5-6 000 Kroner fordelt paa 2-3 Aar, en
Udgift det vel nok r værd iat fage, naar
det vil bringe ,disse· Togs ':::ikkerhed op
paa samme Højde, om de 'l'og der ikke
er foraynede med denne ubehageli 0e
Lampe.
Hvorfor undersøges pørgsmaalet ik
k nøj,ere af mere trompet nte Folk, naar
man ikke vil tro, hv,ad Lokomotivmanden
.siger, og
, laider di,s.se mer komp tente Folk
træffe Afgørelse .af, h vonic1t den tændte
Lampe er en Gene for Udsigten eller ikke.
- Dette kal man ;imidlertid nok vogte sig
for. Formodentlig arbejdes der .stadig
med agen, det trækker i Langdrag med .at
f.aa ,truffet en Beslutning; Po erne forvinder efter'haanden og nu køres ,der med
fuld Belysning, undtagen i de Tilfælde,
hva,r Togper,sonalet viser For,staael,se af
ag,en, og ,enten afspæner ·den forreste
Vogn og slukker helt ,eller Halvdelen af
Lamperne, naar Vognen ikke kan undvæ
res.
Der er For taael,se af ag,en ogsaa
blandt Togpersonalet, for al kørende Per-
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sonale ved jo, hvor generende fo1�skeUige
Lamper kan ,optræde ved Iagttagelse af
Signaler, og har man en Gang set Af
,spejlingen af Lamperne og Vogngavlen,
fors. taaT man Situationen.
Det ,ser imidlertid ud til, at denne Sag,'3
Løsning skal s kydes t. il si-de, eller den ,gl)rnl
gaa i Glemmebogen.
Vi har 'her i BLadet p.aatal,t 1Miisbrug
af røde Farver og røde Lygter,
• fordi de
svækker LokomotivmandeTus Agtp.aagii
venhed oa er til kade for ikke1·heden.
Og man har pa,a rette sted Forstaael.sen
af vo,r tilling. Men her, hvor Spørgsmaa
let for saa vid,t kan afgøres inden for
Maskinafdelingen, er det .ikke muligt at fo,a
den nødvendige Fo1�staaelse, fordi det
koster t Par s kill:ing. Og man maa vide,
og forstaa, at den nu saa otte ·omtal,te
Lampe er svækkende for det gode Udkig
og under v1sse Vejrforhold ganske øde
læggende for Udsigten.
Dette pør.g,smaa1s Løsning vil vi ha.a
be ikke bliver skudt ud i det ·uvisse, der
er i!kke Tale om at fremskaffe overflødig
sfkkerhed, men kun 'Dale om .at bevare den
nødvendige ikker'hed, man hidtil har haft.
Det er vel ikke Meningen samtidig med
Udsigt ,til Kørsel med, tørre Hast, ighed at
faa forringet Betingelserne for Udkig.get.
Maa vi derfor snarest faa Lampen
slukket.
0

SPIRITUSPRØVEN
Det er en kendt ·købe.n1bavnsk Vtlttighed, at
den Chauffør, der anholdes som mistærnkt for
•• sige
at være beruset, ved Taleprøven s kal kunne
»Bissens Gipsbisp•, uden at Ordene slaar Slud
der, - saafremt han vil gøre . i,g Haab om
at renses for den nævn te Mistanke.
Slet saa galt er det nu ikke, men -det er el
lers ikke s maati ng, en Chauffør i .den givne 1tuation skrul igennmn.
Efter Oply,s,nin,ger, ind-hentede hos .den al
•
lerbedste sagkundskab,
·bestaar den meget om
talte Spiritusprøve af følgende anselige Række
af Underafdelfoger:
Prøve af Udseende og Væsen, Orienterings
evne, Fremstillingsevne, endvidere Regneprøve,
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Taleprøve - det almindelige Prøveord er: »Kon
stantinopel«, sjældnere:
»Konstantinopolita
ner«, som anses for væsentlig vanskeligere og Indeadslæsning, ende1i,g Undersøgelse a[
Gang, Haa.ndstilling og Haandbevægelser, Puls
og Pupil.
Først derefter undersøger man, i hvor høj
Grad Maindens Aande tyd
, er paa overdreven
Spiritusnydell e, -og lang,.,t om længe .c;lilles saa
Dfagnosen, hvjs Yderpurnkter er »ædru« eller
»beruset«, meden.'l Mellemstad!ierne betegnes
ved »let paavjrket«, »lettere paavirket« e-tc.
Efter hvad Sa,,gkundskaben fremdeles op
lyser, er denne danske SpJri,tusprøve uden Side
stykke i Verden; den findes ikke tilnærmelse. vis s aa ,grundig i 11oget andet Land. ,
Nu er der i verjge sbi'1let Forslag om, at
man fremtidig skal un.dersøge den anholdte
Chaufførs Blod og - Urin.
Det skal være den lundensiske Professor
Widmark, som har Æren af -dette smagfulde
Forslag.
Professoren hævder - iføJge »Afiholdsdag
bladet« for 15. September - »at der for Pu
blikums S1Jkkerheds Skyld ikke maa findes· mere
en-d el vist Maksimum af A1lkohol •i Chaufførens
Krop, og Lægen kan da ved sin Under.c;øgelse
bestemme, om -der er over Maksimum.•
Vi ser bort fra For,slaget-s Uappetitbghed og
fra de nærhggende Vanske1igheder, ,der i Prak
sis vil være forbundet med at gennemføre saa
danne Blod- og - navnlig - Uvinprøver, og spørger saa den n
, eutrale og videnskabeli,ge
Sagkundskab,
1) om det vjrkelig er muligt ad denne hj, dtil
uprøvede Vej at kon.stalere Spirit, usnydel. e .in
denfor et •begrænset Tidsrum, - og
2) hvilken Værdi man .tør tillægge en Mko
holkon&tatering gennem Undersøgelser af Blod
og Urjn,
Sagkundskaben besvarer det første Spør,gs
maal bekræf.tende - men tilføjer rigtignok i
samme Aandedræt, at en Blod- og Urinunder
søgelse er ,ganske værdiløs for det givne For
maal.
For holdet er sIDJ.pelLhen følgende, som et
hvert Barn kan begrjbe:
Der er intet ti,l Hinder for, at man gennem
Blod og Urinprøver kan kOJ1statere, hvorvjd.t
den paagældende Chauffør indenfor et begræn
set Tidsrum har nydt sl)'iritus og da i hviJ.ken
Mængde, men det er lige s, aa s, ikker-t og afgjort
en s ag, at man .iJkke kan drage nogen som helst
Konsekvens af Resultatet.
Grunden hertil er den ganske S<imple og let
forstaaelige, at nogle Mennesker kan taale me
gen Spiritus ude.n at blive berusede, medens an
dre hensættes i BeruselsestiJstand efter Nydel-
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sen af kun et ringe Kvantum. Det teknisk
viden kabelige Udtryk for dette Forhold er »den
indiv,iduelle Tolerance«.
Der lader sig med andre Ord ikke fastsætte
nogen Maksimumsgrænse, som gælder for alle
Individer.
Hvad der er Maksimum for en, er over
... rnimum
Maksimum for en anden og under Matl
for en tredie. Grænsen er aldri,g absolut, altid
relativ.
umma Summarum:
Blodprøven hoJ.der ikke tik til del girne
Brug, og Urinprøven kan meget let i Stedet for
bli,ve til en - Vandgang.
Spectator.

benyttes lil Kontrol af Specialløsningernes Sum,
idet Merudgiften ved hver Trafikarl nogenlunde skal
give samme Hovedresullal om den samlede, di
rekte Beregning. - Herved maa erindre , al der
ligesom paa Færgen kan være Disharmoni, saa al
een Trafikart volder langt sløne Merudgitf end
en .tnden. Er der Harmoni, vil 10 pCt. mere Gods
og 10 pCt. flere Passagerer hver koste f. Eks. 5
pCt. af det samlecle tarifmæs.·ige Betaling for den
Gruppe, og de næ le 10 pC!. 6 pCt.; men er Gods
mængden slet ikke stege[, vil de første 10 pCt. flere
Passagerer nok kostet 6 pCt., men de næsle 10
pCt. 7 pCt., idet der nu er Disharmoni, og kommer
der derefter om. ider 10 pCt. mere Gods, vil delte
kun koste '• pCt.. idel Harmonien begynder al
vende lilbage. Borlsel fra Disharmonien, skulde
de enkelte Trafikarlers Sum snaresll give mindre
end den samlede Beregning. fordi 10 pCt. af een
Trafikarl maa�ke kun er 2 pCt. af den samlede
Trafik, og det forndsælles jo, al de næsle 2 pCt.
er Jidt dyrere end de første 2 pCt.

RATIONELLE BANETARIFFER
SÆRLIGT I DANMARK

•Fra 1913-14 til 1923-24 er de danske
tatsbaners Persontrafik i Person'km steget ca.
3 pCt. aarlig, men God trafikken 'kun 1 pCt.
ligningen skyldes delvis nye \Ba,ner og lesvig;
pr. B
• anekilomeler nliver den
1 1 /4 pCt. og -=3/, pCt. At Godset er steget svagest, slyldes
maaske Tariffen, idet Indtægten pr. Tonkm er
steget fra 5,4 til 13,J Øre, men pr. Personkm
kun fra 3,0 Lil 5,1 Øre. Men der er maaske og
saa dybere Aarsager; Verdenshandelen 'kan
næppe vedblh1 e at frembyde saa stærkt stigende
Godsmasser til Transport; hvor kulde det
Ko·rn, Kul og Tømmer ikomme fra? Yderligere
Stigning 'kan dog ·komme fra forsksllige mine
ralske toffer, og fra større Tran.'3portlængde.
:\len Persontrafiklken kan ventes at ville vokse,
aalænge den almindelige Velstand er stigende.
Danmark 11ar som Helhed forholdsvis mere
Person- end God. trafik, idet kibene tager God
set. Det er dog især efter Tonikilometer, at vi
har lidet God,, ikke iifter Tons, alt aa paa
Grund af de korte Transportlængder. De man
ge Havne giver en stor Import af Varer, der
. aa kører et lille ly•kke videre pr. Bane. ta
lion arbejdet med Godset er altsaa fol'lhold vis
tørre end Kørselen.

(Sund Sans.)

Foredrag i Dansk Trafikforening den 27. Marts 1925
af Jens Warm:ng.
(Fortsat.)

+

' elvfølgelig vil Embedsmændene i Begyn
delsen føle sig meget usikre overfor denne Op
gave, og det er meget sandsynligt, at det før
ste -Resultat gans,ke vil stride mod deres Intinkter. Men al Kallmlalion er usikker; naar
en Arkitekt giver Overslag paa en Bygning, el
ler naar en Entreprenør udarbejder Tilbud til
en Licitation, saa er der ogsaa megen U sikker
hed, og Tilbudene varierer ofte uhygge• ligl. Men
Livet kræver, al Opgaven
I.øses, og ligesom Ar
'
kitekter og Entreprenører eftevhaanden kan
vinde Øvelse og Erfaring, saaledes maa Bane
Embedsmænd ogsaa efterhaand·en kunne vi,nde
Herredømme over de rette Metoder. Og ligeom de andre bagefter ,belæres ved at e, hvad
Bygningen faktisk kom til at ko te, saaledes vil
Embedsmændene bagefter kunne se, \hvilken
Merudgift en vis Trafrksligning faktisk voldte.
Jeg formoder, at de snarest vil blive overrasket
over Merudgiftens tørrelse, thi Embedsmænd,
der interesserer sig for økonomisk Drift, vil
om Regel holde paa, at man med d·et 'bestaa
ende Apparat kan over-komme meget mere, og
paa Grund af deres berelligede Antipati mod
det forøgede Apparat vil de let undervurdere
nogle af de Krav fra Publikum og Personale,
som alligevel sejrer. Dette maa haves i Erin
dring, naar man nu kal kønne over, hvor
langt man •kan gaa ned med de nylig tilstedte
Nedsættelser.

..

.

Yderligere van�keliggørc · Opgaven, naar ma11
ikke nøjes med al spørge, hvad 10 pCl. mere over
hele Linien ko ler, men hvad 10 pCt. af en bestemt
Trafikort koster, og dette er jo det egentlige Maal.
Den første, noget lettere, Opgaves Løsning kan da

7. Dækning af Generalomkostnlnger efter mindste
Offers Princip.

Kravet om, al ethvert' Foretagende 'Ved sine
Driftlsindtægter bør skaffe fuld Rente af den
deri bundne Kapital, er saa naturligt, at man
ubetinget maa lægge Bevisbyrden paa den, der
i et bestemt Tilfælde hævder det modsatte. Thi
ingen bør beslaglægge Kapital, som kunde gøre
mere Nytte paa anden Maade, og Nytten finder
sit Udtryk i den Rente, andre Efterspørgere
'kan tilbyde. Men der kan undertiden føres
Bevis for, at det modsatte er rigtigt, og man
har alle Dage overfor visse Trafikmidler ·haft
en instinktmæssig Forstaaelse af, at der her
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var vis8 e usynlige Fordele, som kunde motivere

særlige Ofre. Vi støder •her paa Begrebet Kon

sumentrente, paa engelsk consumers rent, op
rindelig indført i dansk Nationaløkonomi af
Prof. Birck under 'avnet Konsumenternes
Differentialrente, d. v. s. 'Fors'kellen mellem
,hvad man betaler for en Ting og hvad man
var villig til at betale for den, hvis man ikke
kunde faa den billigere. Til Illustration med
deles følgende Tabel over en Banestrækning,
hvis daglige Drift koster 1000 Kr., men som
ikke ved nogen Tarif kan bringe liaa stor Ind
tægt; det forudsættes, at Drift omkostningen
indenfor visse Grænser er uafhængig af Tra
fikikens s tørrelse (hvilket snarere vilde passe
paa en Dampskibs rl! te, som 1her var Tale om
at subventionere).
Trafik

Takst

10
8
6
4
2

Kr.

80
120
150
200
300

-

Indtægt

Konsumentrente
overfor 2 Kr.

64-0
800 Kr.
960 240
900 120
100
800 600 Tilsammen 1100

Kr.

-

Kr.

Efterhaanden som TaJcsten nedsættes fra
10 til 2 Kr., stiger Trafiikken fra 80 til 300,
men man naar }kke med nogen Takst de kræ
vede 1000 Kr. iMen 'hvis de 80 Passagerer el
ler Tons), der egentlig var villig titl at give
10 Kr., faar Turen for 2 Kr., sparer de 640;
og de 40, der tilkom, naar Ta!Jcsten nedsættes
til 8 Kr., parer hver 6, altsaa 24-0 Kr. o. s. v.
I alt bliver Konsumentrenten 1100 Kr., saa at
der sammen med den direkte J.ndtægt paa 600
Kr. er rigelig Dækning for de 1.000 Kr.; og
selv om man med den kendte engelske N a
tionaløkonom Marshall mener, at Konsument
renten er noget saa vagt, at man 'bør nøjes
med at regne med det halve Beløb, · saa er
der dog 550
600 Kr. Det kunde nu tænkes,
•
at Firmaer, der var interesserede i Liniens
· avde meget Gods
Ek.'>istens, f. Eks. fordi de h
til 10 eller 8 Kr., vilde yde et Tilskud eller
tegne Aktier, som de ikke ventede fuld Rente
af; men forilaavidt in-tet , aadant lader sig or
"
gan is cre, :ican det forsvares at lade Staten træde
til som Repræsentant for Konsumentrenten.
Man vil indvende, at der er Konsument
rente paa alle Varer; ogsaa lil Støvler er der
Liebhavere, som eventuelt vil give mere end
Markedspris.
,Og for de absolutte Livsfornø
•
den-heder er Konsumentrenten kolossal, idet
man om nødvendigt vilde give hele sin For
mue for at faa tFøde. Jamen Fo�k har in
stinMmæssigt forstaaet, at Konsumentrenten er
særlig stor ved Trafikmidler; Intervallet mel
lem die 10 og 2 Kr. i :Tabellen er større end

+
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ellers, navnlig fordi Generalom'ko tningerne er
saa store og Merudgiften saa lille, saa at man
i nder kan gaa
uden dire'kte Tab paa de nye •Ku
langt under den 'højeste Pris, der kan vær.e
'Dale om; ved almindelige Varer spiller sty k
Udgiften til Raastoffer og l,øn saa stor en
Rolle i Forhold til de faste Udgifter, at Inter
vallet bliver lille og ikke giver Plads for nogen
stor Konsumentrente. Og den vældige Top af
Konsumentrente ved de absolute ·Fornødenhe
der, skærer vi af, idet vi kun gaar op til de
10 Kr., som Transporten med Hest og Vogn
vilde koste; at man under Hungersnød vilde
betale 100 iKr. for Transporten af æ'øde, kom
mer i·kke Baneregnskabet ved, ,naar Vognman
den 'kan besørge det for 10 Kr. Kµn den
yderligere Konsumentrente kan medregnes til
Forrentning af Banernes Kapital, som vindes
ved Nedsættelse af den gamle Pris paa Trans
port (eller paa s tøv, ler). Maas'ke der ogsaa er
Forskel paa Forbrugets Elasticitet.
Danske Byraad og Sogneraad har villigt
tegnet Aktier i de fleste af vore saakaldte Pri
vatbaner, skønt de fkke ventede fuld !Rente.
De anede ikke, hvad Konsumentrente var, men
de forstod umiddelbart, at der var andre For·
..
dele end den direkte Indtægt.
Man indvender dernæst, at det iolrke er rig
tigt at lade dem, der ikke benytter Banen, be
tale Skatter til Fordel for dem, der benytter
den, men ikke betaler nok derfor. Jo, alle be
nytter Gods, der føres pr. Bane, i alt Fald
iFøde og Byggematerialier, og desuden har
stat og Kommune mange andre Foranstalt
ninger, som vi er fælles om, uden at der smaa
ligt g-øres Rede paa, om hver af os modtager
og afgiver lige meget; de barnløse maa ogsaa
betale skat ,til \olen; de, der aldrig gaar i
det kgl. Teater, maa alligevel •bidrage til dets
Drift o. s. v. Der maa være saa megen So
lidaritetsfølelse i Samfundet, saa at 'hvis en
ForanstaUning til 5 Mil!.
Kr. gør Gavn for 10
•
iMill., saa undersøger vi i.ikke, om det helt er
de samme, der betaler de 5 og modtager de
10. Er s taten sik'ker paa, at Nytten rig�lig er
Ofrene værd, saa gaar den i Gang.
Selv hvor del egentlig er mulig at faa fuld
Renfe, •kan det være rigtigst at give Afkald
derpaa. Lad et Banesystem til Værdi 100 Milt.
Kr. !have en Indtægt paa 10 Mill. Kr., Om
ko tninger 6 og altsaa et Overskud paa 4 Mill.
eller 4 pCt. ,Nedsættes Tariffon 20 pCt., taber
fJ3anen 2 Mill. Kr., og Kunderne vinder 2 Mill.
Kr.; men samtidig vokser Trafik·ken, hvorved
Kunderne maa antages at tjene, navnlig de,
for ,hvem allerede en Nedsættelse paa 5 pCt.
var ,tilstrækkelig til at drage dem til; lad os
sætte deres Fortjeneste til 600 000 Kr. ,Og
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endelig tjener Banen lidt paa de o ye Kunder, holdene paa en saa smidig Maade, at man
hvis Tariffen dog .endnu er lidl over Merud kan kaffe aa meget om muligt med det
giften; sætler vi dette li! 4-00000 Kr., bliver mindst mulige Offer. Paa delle Punkt har den
Ba prruHi ke Baneadministration haft •en Kongs
K,undernes samlede Fortjeneste 2,6 MilL,
•
nens samlede Tab 1,6 Mil!., og · am fundel.
tanke i Godsklas i/iceringen; man har taget
Fordel allsaa 1 Mill. Kr. Men under Mer Pengene der, hvo-r man mærkede, at man bedst
udgiften bør man ikke gaa; lager man 9 Øre kw1de faa dem, uden at ane, hvilket fint Navn
for, _hvad der koster Banen 10 Øre, da bliver Teonien vilde give det, og hvilken fin Tarbel der
det et amfundstab paa 1 Øre for de Kunder, kunde opstilles -Om det, og hvor frug,tbar en
for hvem det først ved saa lav Tarif 'kan betale Tanke det i det ·hele var.
(Fortsættes.)
sjg at bruge -Banen.
aar Banen en Gang er der, er det bedst,
a't den gør mest mulig Gavn. Der skal _betales
for de medgaaede Kul, thi saa spares der paa
LOKOMOTIVPERSONALETS PRIVATE
Kullene og bliver mere Kul til over til andre;
ENKEUNDERSTØTTELSES-KASSE
og der s'kal betales for lid paa Skinnerne,
ET MØDE
saa der ikke beslaglægges Jern, som andre
Paa Foranle.dnin.g af et Medlem af Enkekashavde mere Gavn af.
rfen for elve Brugen
en iværksattes i 1924 en Afslemning om Æn
af Banen bør der ikke betales, thi der er in
gen, der har nogensomhel t Gavn af, at den dring af Lovene § 11 saaledes, at § bragtes i
en Gang byggede iBane ikke udnyttes saa me Overensstemmelse med Bestemmelserne i Lov
get som muligt. Bremser man IBrugen af elve om Tjene temænd af 12. eptember 1919, § 64,
tk. 3.
Banen, er der en Værdi, der gaar til pilde.
Afstemningen gav, som det vil være Med
Vel kan det ikke undgaas, at iJ3etalingen for
Kul, Skinneslid, Løn ro. m. og aa hindrer den lemmerne bekendrt, som Resu1tat en Vedtagelse
fulde Udnyttelse af Banen; men den samlede af Ænd11ingen, hvilken i Henhold til For.sik
Pres paa Forbruget, den samlede ' timulans ring raaidets krivelse til Ka,ssen af 2. Okt-Ober
til at være økonomisk, bør være bestemt ved 1906, blev .forelagt Forsikringsraadet, der i
krivelse af 24. Juni 1925 meddelte, at Raa
de Elementer, om der vil'kelig er Grund til
at spare paa, fordi der hersker Knaphed paa det ikke kunde bifalde Ændringen, hvorfor Lo
dem. Pri ens Mi sion er (at stimulere Pro venes § 11 maatte forblive uforandret. ( e den
duktionen og) at bremse Forbruget af det, der udsendte Regn kahsoverrsig,t og Beretning for
er Knaphed paa; men naar en Bane let kan Aaret 1924-25.)
Forsikringsraadet har i samme Skrivelse af
plage al den Trafik, som der i en lang Aar
række kan ventes, saa er der ingen Knaphed 2. Oktober 1906 ud,talt Ønsket om, at faa fore
og derfor ingen Grund ttil at pare paa Bru lagt Ka se.ns iRegmikabe;-, hvilket siden er -sket,
og i Anledning af Kaissens Be styre! es Hen
gen af Banen for dens egen Skyld.
En beslægtet Ta,nkegang haves flere teder, . vende! e angaaende § 11 tindrer Raadet sig for
saalede ved enkelte Elektricitetsværker, hvor an>lediget ,til at udtale sig om Ka,ssens Statu
ma,n ikke tager hele Betalingen efter Strømfor og henstiller til Be tyre] en at Jade foretage en
brug, men en Del ef.ter Ejendomsskyld el. lign. sagkyndig Undersøge! e af Kassens tilli11g,
Principielt betyder dette, at Memdgift, en beta idet ForSl'kringsraadet udtaler, at Medlemsbi
les efter trømforbrug, men selve Adgangen til draget er altfor 'lavt til at Ka sen vedblr•ivende
som ikke •bræm er kan udrede Enkeunder tøttel en med de hidtil
Elektricitet p-aa en Maade,
•
udbetalte Beløb til de JJuværende Enker og bil
Forbruget, idet den er uafhængiig af Forbruget
de m1være.nde .:Medlemmers eventuelle Enker
tørre! e.
tatus forringes fra Aar til
amt a,t K:assen
Hvis Banerne nu ,gennemførte den Tanke
kon e,kvrent, at der kun skulde betale for Mer Aar og Med
• rlemmerne derfor maa være forbe
udgiften, men at Generalomko tningen skulde redt paa, at de 'i Udsigt stillede Under tøttelser
.,.
maa gaa ned u·nder de i § 9 nævnte Beløb, hvor
betale ved katter, vilde det blive uoverkomme
•
ligt; den dan ke Stat vilde, i tedet for nu at for der maa foretages de nødvenoige Lovæn
miste ca. 25 Mål'L Kr. aarlig af den fulde Rente, dringer m d !Hensyn til Kontin,gent m. m., saa
komme op paa ca. 100 MilL Kr. Derfor maa ledes at de af Medlemmerne nærede Forvenrl
man laa 'lloget af paa Idealet; enhver Betaling ninger kan opfyldes.
Man skal ·henlede Opmærk. omheden paa, at
ud over Merudgiften gør nogen Skade ved al
fordrive Kunder, som det samfundsmæs, igl vil det � § 9 i Lovene for det første siges, at den
de være ·heldig,t at bevare, men der kan dog . amlede um af de aarlige Pensioner og Un
skaffe ret store Beløh uden al gøre ret megen der tøtlel er ikke maa -0ver lige Kassen Aars
kade, og det gælder da at tilpasse ,sig ,til For- indlægt (fodskud, Kontingent og Renter

.

.
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Drifts udgifter) og for det andet ska11 der for
saa vidt det er muligt udbetales i Pension ,hen
holdsv� s 150 Kr. eller 100 Kr. aarlig i For
I
hold li! Medlemsskabet.j Vari
g, hed.
I Henhold ,til Lovene er de Beløb, der er
nævnt i § 9 irakI, iimum. beløb og der er, for saa
vidt intet til H�nder for al nedsætte Pensioner
og Understøttelser efter,, om KaSS ens Midler
foreskriver dette.
Bestyrelsen har 1imidlerlid den Opfattelse,
at Kassens Medlemmer ikke gerne Il e�·. .al Pen
sionerne gaar ned under den i § 9 faslsaile
Maksimumsunderstøttel8 e. men al man, i Hen
hold til Prisnivieauets hele tilling, heHere ser
Pensionerne forhøjet, hvilket dmidler,tid er gwn
ske umuligt, , end ikke den -nuvær(' nde Pensions6 tørrelse an8 e-Il det for muligt at bevare, hvor
for Bestyrelsen finder del som h in Pligt al
maaHe meddele Kassenh .Medlemmer, a,t det er
nødvendigt, for ,i en over.'Ikuelig Fremtid at be
vare KaSSen, al maatte skride til en Forhojelse
af KonLingen•tet m. m.
Foranleddgel
af Forsikringsraadets 8 ·krivel•
se af 24. Juni d. A. har Bestyrelsen ·henvendt
ig til en Beregner, og del Rillede. der i en
skrivelse af 6. ,Oktober d. A. gives af Kasscms
Rt, atu,, og Sol vens er af en . aadan Karakiler.
al den paa del kraftigste opfordrer Bestyrel
sen Lil al tage s agen op li I Behand1l,ing og om
muligt skabe de nødvendige Levebeli,ngelser for
Kassen.
Kass en, der nu har bes laael i ca. 42 Aar,
I ndersløHcl8 er
har i de'Dne Aarrække udbetalt u
til Beløb i.all 102 245 Kr. 63 Øre, og den aar
Lige (1.ndersløllelse andrager nu 7 500 Kr. I
1915 udb('taltes i UndersløttelRe ca. 4 000 Kr"
en Stigudng af ca. 7 pCt. EnkerJ1es Antal
er steget fra 39 til 62 eller ca. 59 pCt. At del
.,,le Beløb er steget mere end Enkernes
udbelal
Antal skyldes de højere l1 nderstøtt(' I.J er. I .tiam
me Tid8 rum er Medlemsaniallet gradvi.;; vokset
saaledes, at der ,nu indbetales ca. 1 060 Kr.
mere aarlig i Kon,tingent. I 1915 indbetaltes
aarlig,t Kontingent ca. 4- 00 Kr., meden." der
,i 1925 indbetaltes ca. 5 900 Kr. Billedet har i
de '5idsl forløbne JO Aar forandret sig saaledeli,
at fm et Over. lr ud af Kontingent af ca. 8 00 Kr.
er der ,m et Underskud af ca. 1 600 Kr., og li n
... Antal er stigende,
dersløllell'Iernes (Enkerne.)
og del Tidspunkt, 'hvor man maa s kride til Ned
sæUelse af Hnderstøttel;;ernes størrelse, ligger
sand ynl-igvil'I ret ,nært.
"
V.i 8 kal i s Lore Træk give el Billede af En
keka&; e11s økonomiske Forhold gennem 30 Aar,
- fra 1R95 !il 1925 - de Jorud for 1 95 lig
gende Aar har ingen Inleres e, fordi der de
"
første Aar ingen Ernker var, og indtil 1 8 93 kun
var een Enke, og Medlemsantallet i Forhold
lie1,til ret slor,t (131).

.,

..

.

..

..

1Medlemsant, allet ser saalede8 ud: 1895: 145,
1905: 275, 1915: 405 og 192-5: 494 Medlemmer.
Den procentvise s ligning er henholdsvis: 9,
47 og 22 pCt.
understø-ttelserne
androg i 1 95 675 Kr., i
'
1905 1 473 Kr., i 1915 4 076 Kr. og ,i 1925
7 500 Kr. - flen procentvise sligning er ben
hO'ldsvis 119, 180 og 7 pCt. Kassens iFormue
er fra 1 95 W 1905 ,.,leget fra 14 191 til 41 864
Kr., fra 1905 til 1915 fra 41 864 Kr. ,til 79 742
Kr. og fra 1915 t'l 1925 fra 79 742 Kr. til
112 995 Kr. - Formuens tign
, fog er benholds
v,is: 200 pGt., 93 pOt. og 41 pCt.
,Fortsætter Udviklingen i det por, og der
er absolut ingen Grunrd tiJ at anta,•ge, al For
holdet skulde blive bedre, vH Kassen under
,gunstig
" s te Omstænd,igheder i 1935 !have ca.
95 Enker, der skal have udbetalt i Un
derstø,ttelse ca. 14 000 Kr. aarl<ig.
Forts ættes Tilgangen af Medlemmer efter samme
Maalestok som sid8 le Tiaar, har Ka8 sen 600
...
Medlemmer med en Konfrngentydelse
af 7 200
Kr., hvi'lket 8 varer til Halvdelen af Underisløtlelsen.
\
Foreningens Formue skulle allsaa i Rente
kunde udrede ca. 7 ()(X) Kr., men dette er gan
ske udelukket, thi. .,.·elv om der regnes med en
procentvis Forøge!s e der slaar ,i Forhold rn de
foregaaende Tiaar, vil Formuen ·højst kunde
a,ndra.ge rentebærende Værdier for ca. 132 000
Kr., og disse kan paa langt a1ær give 7 000 Kr.
i Rente.
·!en allerede forinden 1935 vil situationen
være ikril,i!!k, ,saatedes at Kapilalopsparing e1
udelukket.
Bestyre!8 en anI"er det for rig,tigt, at høre
Medlemmernes Lilling ,til E:nkekaissen og dens
Forhold, og har derfor besluitet at indkalde
·,\ Jedlemmer.ne til Møde, for al Ka'5sens til' 1 in
• g kan blive drøftet.

...

--

..

fodet afholdes Fredag den 27. November
1920 Kl. 1 Em. i National.s s elskab.slolcaler,
København, med følgende Dagsorden:

...

I, Meddele! ·er fra Forma:nden.

"

.

..

..

2. Ønsker Med.lemmeme Kassen bernret.
3. Valg af Udvalg.
.Mødet er fastb·at Lil en ,saadan Tid, at del
vil være udenbys boende Medlemmer af Enke
ka,ssen muligt at komme lul Stede og deltage i
1fødet$ Forhandlinger.
om et Punk,t paa Dagsordenen er, ef.ler al
pørg maalet om En�ekasseus Bevare! e for
•haabenllig er besvaret med »Ja«, anfø11t Valg
af Udvalg. Hens, igten med Udvalget er, at dette
i Forbindelse med Bestyrelsen .skal udarbejde
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For,'3lag til Ændringer af Lovene og stille en
delige Forslag om Kontingent m. m., der Yil
blive tilsendt hver-t enkelt Medlem.
I d
, enne ammenhæng skal oply. e., at en lig
nøndeKasse ved .tal banerne opkræver 2,60Kr.
i Kontingent pr. 1:edlem pr. Maaned, og at Pen
sionen er indtil 200 Kr. aarlåg, og at der for
langes et maanedli,g,t Ekstrako11tingen,t af 50
henholdsvis 75 Øre forsaavidt Hu.truen er me
re end 5 henholdsvis 10 oo- 15 Aar yngre . end
Manden, og endelig forlange der en Ydelse af
ansatte, som øn ske OptageL e og er over 30.
men iikke over 40 Aar, varende til Kontingent
Rente fra det fyld,te 30. Aar og Lægealte;t.
Del er Be, tyrel�en, Haab, at fedlemmeme
af Enkekassen i, saa . Lort Antal som TjEl'11e tens
Tarv tillader vil komme Lil Lede, og al der
maa være en aadan L roning bland-t Medlem
merne, al det vil blive muligt at g nnemføre et
For lag til Forbedring af Enkeka ens øk0110miske Forhold saaledes, at de , i Udsigt stillede
Understøttelser og aa i Fr mtiden kan udbe
tales.
Bestyrelsen.

+

EN SVENSK LOKOMOTIVFØRERFORENING

I vort svenske Broderorgan fandtes fornyLlg
en Korrespondance, ført mellem veriges Lo
komotivmands Forbund og en lille svensk e
paratforening omfattende Lokomotivførere, af
hvilken det frerrngitk, at . idstnævn,te Organisa
tion erkendte, at Forenin,gen var ube1,ettiget og
nu nnskede Op,tagel e j . L. F. paa lempelige
Vilkaar. Det fremgaar af krivelseudveksJi.n
gen, at af de sven ke Baners ca. 6 000 Lokoono
tivmænd findes k,napt 100 j Førerforeningen
medens Resten taar i Forbundet.
Af di se uden for veriges Lokomotivmands
Forbund taaende faa Lokomotivførere skri
,der der jævnLlg nogle over, og Resten følger
ef,ter a1le olemærker at• ,dømme nart. Det er
ret stm·e Beløb, der forlange. af de paagælden
de uden for staaende, om ønsker Optagel e
i.gen, ca. 10 Kr.; men derved ikan der ikke
rokke .
Inden længe findes de venske Lokomotiv
mænd ·kun organiseret i Sv. Lokomotivmanna
Forbund. Det er et glædelig,t Tidens Tegn, thi
den alvorLlge Tid, vj lever i, hvor Jernbanerne
trykkes af Konkurrence fra Rute- og Lastb:hler
og fra den eflerhaanden stærkt voksende Flyve
tra.fik, der tager mange af de Rejsende, som el
lers vilde have været Banernes ,gode og si,kre
Kunder, maner mere end meget andet til For
staaelse af Samholdets Betydn�ng.

EN AFTENUNDERHOLDNING

ondag den 10. Oktober afholdt Lokomotiv
mændene fra Rander. Afd.eliuger med Drumer
og deres Ær gæ t, pen,. Lokomotivme ter P.
øren en, en lille mun.ter Aftenunderholdning
i Hornbæk-Kroens el kabslokaler. Værten,
Hr. Andersen, havde arra,ngeret et meget smukt
og tifuldt Kaffebord, ved hv,ilket der blev budt
paa Underholdni,ng af forskeJl.ig Art. Den i
vide Kredse kendte Humori. t, Hr. Aksel 01.'en,
leverede nog;Je .af sine sid te lli torier og Bran
dere, meden Hr. L01komolivfyrbøder iH. Friiis
Hansen imellem med in mukke og klangfuld!)
lemme gav el Par herlige Numre. De to Her
rer hø tede slort og fortjent Bifald, hvilket en
lihle ,Lil Damernes Pris forfattet ang af Hr. Lo
komotivfører L. Poul en, Hadsundbanen, ogsaa
gjorde, da den var ·krydrel med en Del and
heder. D'Hrr. H. ' fomme og fHj. Njelsen talle
for del gode amarbejde, og at d�n gode tem
n,ing altid maatte vedbl,ive at her. ke inden for
Lokoonotivfolkene.
Efter at endnu flere havde habt Ordet, log
man Kl. ca. 1 J fat paa Dansen, som nu ,gik
med Liv og Lyst, som alletider er T.iilfældet,
naar Randers Af.deJi.nger fester. Der holdte,
ud til Ja,ng,t ud paa de maa Tal.
All j alt en god og vellykket Fest, en af den
lags, soon nok skaJ lynke det gode !Samarbejde
inden for Lokomot-ivmænedne.
En Deltager.

HAR VI 2 SLAGS MEDLEMMER
INDEN FOR D. L. F.

Under.tegnede forespørger ·herved iH. B., om
den har tænkt sig, at vi inden for D. L. F. har
Plads for Medlemmer, som ikke vil betale deres
skylruge K-0nti.ngent.
Dersom man vedblivende •taaler dette For
hold, aa er det vi t den eneste Orgaruisation i
Danmark, hvor det kan flnde Sted.
Vi har her paa Gb. en Del Lokoførere, som
endnu ikke har betalt det Lock-oulbidrag, som
Delegeretmødet paalagde 1Medlemmerne, og de
føler dem til yneladende forfærdelig Lore i
koene, fordi de har .paret disse fattige 12 Kr.
50 Ø1·e, og man maa med Skam meddele, at
mange af deres Kammerater, ,tiilsynela,dende,
ser op til dem ,som nogle forfærde1ige Karle
skønt de svigter den Organisa.tion, som de sik-
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kerl alligevel rr klare over, al de ikke kan unrlJeg kalder del en Haan mod o som har
belalt den 1. Juni 192 5. og hen liller til H. B.:
r allia l'el ti·kke til at
mid dem u l - d
tale paa.
J. K1111d. Pli, Gb.
Vi kan d ple den ærede Tnd. rnders Belragl
ninger - men d ('n 'ag er e11d1m ikke bragt til
Forhaabenlli,g brfoges den Lil en
Af lulning.
for landig Af luLning. - Di se M p dlemimer hal'
del formodenllig paa den Ma.ad , at de ynes,
at de er sig . elv nok, og al de foler det, .al vær
i en Fagforening. om al ,ha,,e faa t pænde
Lrøje paa, og er . ure hl'er Gang, de . kal yde
nogel til Foreningen.
,De lærer aamænd nok en Gang selv i en
edgang periode, al der er kun en Leclel e og
den maa de og aa rette dem efter.
Red.

EN "STILFULD" OVERRÆKKELSE AF EN
SKRIVELSE

li DEN DE

lig v d at . ige. hvad . kulde han eller. til Aal
børg for?).
:\f 1•d al Ære og Re. pekt for Kulmanden, er
den rnlgl Fremgang maade lidt for formlø. og
ikke lal banerne l'ærdig.
Forhaabenllig gør Ma h•k,iningen,iøren . ig lidt
m r • l I c> jli,gihed næ. le Gan b,.
Red.

Den automatiske Koblings Indførelse i Japan.

D n 17. Ju1l i cl. A. udm·tedeJ all('tde Japans
lalsbaner til hørende Godsvogne - ca. 63 000
- med aulomati k Kobling. Paamcmteningen
fandt ted væ. enllig denne n Dag, idet aJ
God togskør el, paa ,nror gansike enkelte Tog,
var land el. Vognene samlede. paa 221 ta
lioner og Manleringen b kæftigede 12 000 Per
tatsbanern Udgift til'denne iForan
soner.
. taltning var 20900000 Yen, desuden havde
Regeringen bevilge-t Halvdelen af dgiften ved
rørende Privatbanerne 5 000 Godsvognes til
. ,·ar nde Udru tning.

Hr. Redaktør!
Tillad mig Plads for følgende i Dansk Lo Beslaglagt Fagorgan.
- glagde Poliliet
, i-dst i August l\Iaane.d be 1a
komotiv,tiden-d .
Den 26. Oklob r 1925 holdl n Lokomotiv i Tjekoslovaki t el umm r af de ty. ktalende
fører her i Aalborg 4-0 Aa1'. Jubilæum om Lo Jernbanemænds Fagorgan , amt el irkulære
om l'role tdemonstraLlon.
komotivmand.
B laglæggel en hjalp imidlertid ikke me
Ved denne Lejlighed ov rrakles der ham
amme get, thi de paagældend Artikler optage i »Pra
n krivelse fra Generaldir kloratet.
krivel e blev befordr l fl'a Aarhu Lil Aal g r ociald mokrat«.
borg af Hr. :Ma. kining nior Man . Efter n
" paalagde fasktiningen.iøren De svenske Statsbaner
kom ten ,til Aalborg
Kulgaard manden al bringe krivel. en .til Ju- • havd ,, d Aarnt · Begyndelse I 010 Damploko
bilaren Hjem, og da var Klokken ca. 7'/; motiver, 56 elektI
• J':ke ·Lokomoliver og Motor
Eflmd. Enhver ved, hvor] de en Mand kom vog,ne, 2621 P r,sonvogne Og 26 32 Godsvogne,
mer Lil at se ud, efter .i ø ·ende R gn a:t ·have iaH 30 519 Lil
pn
An kaff lsesværdi af
arbejdet i Kulgaarden fra Kl. 2 Eftm. til Kl. 26 533 350 Kr.
71/2 Eflm.
ævnl Kulgaard. mand var vist
D n 30. Juni 1925 var 24 436 Kør tøjer el
elv ked af al skulde udføre ,d tle Hverv i ·il ler 61
Lokomotiver, � 04 Personvogne og
Arb jd løj, da d r jo aJtid "ed n aadan Fe. l 21 770 G 0 d ·vogne
udru Lede med Kunze-Knorr
•
bliver •budt ind paa n eller anden Forfriskning. brem. e. Udgiilen lhertil har v ret 14 495 517
· Jeg formener at lir. {a. kjufogeniøren kun
Kroner.
de have faaet krivel en afleveret ,til Jubilaren
paa n for tal banerne mere værdig !aade. Rustfrit Staal.
Hvad mener De, Hr. R daktør?
Foi, kellig udeni!and ke taalværker, der
En Festdeltager.
frem tilter peciaJstaal har gennem en længere
Aarrroklk k perimenler l med at frem bille et
Der er næppe Tvivl om, al 1fa. kirungenio Materiale, der paa engang besad taal t. (Jer
l't?n kunde have fundet en pænere og mere takt n l) yrke l'genskabe.I' u{len samtidig at have
fuld Maade al behandle -den ag paa, hvis han den Mang l at ruste.
Det vild jo selv agl b lyde uvind lige Fo;·
havd tænkt sig lidt om. V.i er Lilhøjelig Lil
al tro, al Generaidi rektoral t ikk billiger en dele hl. a. Ior Jernhanern , om alle Jerndele,
·aadan Fremgang maade om den kitserede; der nu forholcl vi burtig,t maa er taltes med
den taar i et megel daarligt Forhold Lil Hen- nye paa Grund af Ru ttæriong kunde fremstil
igten med krivel en -, om v,i vil tro,· kulde les af et rustfrit Materiale og derved faa en
have været overrakt af Ingeniøren (- vi var belydelig længere Le\'etid.
308

'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE
aavel engel ke som lyske Værker •har og
s, aa bragl et Materiale i 1Handelen under Navn
af ru Hril Staal (Jern), men detl er for det
første endnu aa dyrt, at dets A1wendelse er
begrænset thi ganS1ke forædlede medearbejder
som f. E·ks. Bordknive, for det andet er det
ikke i sig selv rustfrit, men bLiver det før l ved
en særlig Behandling af den færdigforarbejdede
Dels Overflade, en Behand1ling det ikke er gjvi:!t
enhver a-t udføre, da den kræver Erfaring og
Øvelse for at guve eet godt og brugbart Re ul
tat.
talsbanerne for øger for Tiden Anvendel
sPn af ,dette aakaldte rustfri taal, idel en Del
af Lokomotiverne Litra C, D, P og R, der om
bekendt bar Damp-Cylinderudblæ. ning ventiler,
hvori Ventilen er e.n Kugle; forsøgsvi. er for
synede med saadanne Kugler.
De hidtil anvendte Kugler er af Hanebron
ce, men da ,Erfaringen har vist, at adskillige
af ws e Kugler er blevne kantede og urunde
og dermed ubrugelige paa Grund af lød fra
Udblæsningsventilernes Damp, tempel, der tryk
ker dem op fra deres æde i Ventilen under
Udblæ. n.ingen af Cylindre.ne; har man om sagt
paabegyndt et Forsøg med Anvende]. e11 af Kug
ler af dette haardere Material .
At anvende Kugler af almi.ndeligl taal paa
dette ted vjl ikke være ·heldigt, da saaclan.ne
Kugler hurtig vilde blive ubrugelig paa Grund
af den daglige forru tende og tærende Paavirk
ning af Luft, Vand og Damp.
Forsøget, der har løbet i cirka 1 ½ Aar, har
givet til foreløhigt Resultat, at Kuglerne, efter
at have siddet i Udblæ. ningsventilerne ,i cirka
1 Aar, var ligesaa glatte og runde som da d�
blev at i.
Kuglerne leveres færdig forarbejdede fra et
ty. k Værk.

Det er tyrel. en en Tilfr ds lillelse at kun
ne medd. le, at et betydeligl An lal har hilgt den
Opfordring Lil Indmeldelse i held for ikrings
Forening n, vi • i Juli�Augusl ud, ndle gennem
Fagblad.ene. Til de mange, cl r endnu ikke sy
ne al have lænkt over, hvor ufor varligt det
i Virkelighed.en er for en Jernbanemand ikke
al være ulykkesforsikr t, ,lillader vi o, her at
gen lage 0pfordrJng n. Det er jusl nu paa Tide
al indmelde sig for al være med ved det -nye
For. i.kringsaars Begy,ndel e.
Alle 0ply, ninger faas •hos iRrpræsentanter
n , hvis . avne .finde paa de i Opholdsloka
l rn m. fl. leder -ophængte Plakater, samt hos
de faglige 0rgani a.tioners Gruppeformænd, der
modlager Lndm Idel er.
Indmeld Dem nare t i Uhelds/orsikri11gs
Fore11ing "n for
- de danske
11ctle!

talsbaner
• s Perso-

HJERTELIG TAK

Hj rtelig Tak for venlig Deltagelse ved min
Mand, Lokomotivfører A. Berents ns Bisættelse.
Ullasine Berentsen.

TIL
�BMSbI-6
. & M. F. til D. L. V
H.
Den 1. Oktober 1925: Lokfb. Aspr. B.
Jrnsen, truer, E. . C. Brandt, Gb., A. K.
, 1:irensen og M. B. Jeri en, Tønder.
Orer/ørt /ret D.

BONUS I
UHELDSFORSIKRINGS-FORENINGEN

Den af Repræsentant kabel vedlagne Bo1ms
fordeling, hvorom der i ammer, sammen med
Beretni.ng og Regnskab, er givet Medlemmerne
Underretning gennem Fagblad,ene, foregaar ,i
denne Tid efter samme Regler om i 1922, nem
li,g derved, at den kvartaarlige Præmieafkort
ning, der sædvanlig finder ted den l. ep
tember og 1. December, ikke i indevær nde Aar
for.etages for alle, der stod som Medlemmer af
UheldsforsikrJngs-F-0reni.ngen den 30. ovem
ber 1924.
Det er paa denne natul"lige og imple Maa
de, den formeget erlag-te .Præmie, under avn
af Bonus, godtgøres Medlemmerne.
Naar nogle MedLemmer har fremsat den
Formeni.ng, at de hverken i 1922 eller nu i 1925
·har erholdt den averterede Bonus, maa dette
bero paa, a,t de vedkommende dels ikke har
læ. t Beretningen i Fagblad.ene, dels ikke har
lagt Mærke til, at PræmJen ikke ved de paa
gældende Lønudbetalinger er blevet dem fra
draget.

Lokomotir/ørerkredsen.
Odense: Repræ. en-tantens

Ra. mussen .

avn reltes W: C.

Lokom.oliv/yrbøderkred en.
Herning: Repræ entantens Navn rettes til:

0. Laursen.

clncevnel e fra 1.-ll.-25:

Lokomotivfyrbødere til L-Okomolivførere: 0.
C. Christensen, Ro. kilde, i Glyngøre, F. N. Re
gelund, Aalborg, i Tønder, og A. T. L. Giv
kov, Langaa, i Glyngøre (alle min. Udn.).
tHaandværkere til Lokomotivfyrbødere: M.
Kri tensen, Gjedser, 1i Herning, I. E. Fi scher.
Fr derikshavn, i Aalestrup, H. L. Christiansen,

)

"DANSKlQKOMOTIV1iDENDE
Esbj er g, i Tønd er , V. La ursen Fredericia, i
Lunder . kov, . J essen, Aar hu H ., i Aa rhu.
I-I., H. E. Borges, Aarhu H., i Ti.n,glev og
J . C. J acob en, Nybor g, i Gjed ser .

F'orflytlelse eft er Ansø gning fra 1.- .lL - 25:
.Lokomolivfører,n R. J. J . :Ra smu s n, Vam-

drup, til Nybor g og L. P . H . Conrad, Glyngør e,
Lil Vamdrup.
Lokomotivfyrbø dern e V. A. H a,n en, Lunrler sk ov, if. OpsJag til Koldiing (Ha nger fø r er ),
A. K. H. Schneider , Øst erbro, til :Roskilde, N .
. Lindholm , Frederiksh a vn, til Aalborg, l .
P . E . Ma d en, Tønder , til Aa rhu s H., H . C. R.
J en en, Lan gaa, til anhu s H., P. J . H an sen,
Vibor g, ,til Aa rhu . H . B . F . Greff l, Vibor,g, til

•!c3:~3:~----~
f
Drenge- og Pigekonfektion. w

W

w

M 10 pCt. til F unktion ær er. M
MI s t e d g a d e 8 4. M
M
Gl enthøjs Eftf.
M
Eget F ab rik at. Al tid billigst .

>I-3=:3=:3=::S:S:S-----·

Camillus
Nyrops Etabl.
N yrop og lVlaag A / S .

..

Købmagergad e 43. - København K.
Telefoner : Cen~al 768 og 10028.

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg.
Spe c l a l i l , 1 :

Bandager. til vanskelige TIifæide.

H. 0. Hansen,
62.

Aa rhu s H ., H. V. L. Ifan sen, Gjedser, til Østerbr o,
. J en en, Gjedser , til F rederik sbarn ,
K : K. V. Ander en, H er ning, til ibor g, E.
Jorgensen, Aale, tru p, Lil Vibor g, P . . Brøndum , Vamdrup, til H erning, J . P . P eder sen,
L und er kov, Ul La ngaa, A. C. Knud. en, Tin gle1, Lil Lund erskov ocr J . K Lysh olrn , H ernin g,
Lil La,ngaa.

Tilladelse til at bytte Tjene fest . fra 1.- 11 .- 25:
Lok om otivfy rb øderne N. K. K . A ncl er en,
Vibor g, og P. C. H artvig. en,

tr uer .

A f gaaet ved Døden :

Lokomotivfø r er
. F . Ber ent. en, Kbh a \'n s
Goclsbgd., den 20.- J 0.- 25 .

Nær værende Nu mmer er afleveret paa A vispostkontoret cl. 5. No vbr.

DANS K ANDET,S LIVSFOR S IKRINGSS ELSKAB
,, KOLDING HUS"
Te,qner rille .At·ter
Statste{f. Nr. 28
KOLDI NG

L ivsfo ·sikrin_qet·

Centrn l

Oprettet 1 8 9 8

0

, 300

SPECIALITET . { Livs_forsikr\ng_med Alderdo msforsørgelse.
' · Kap1talfors1krmg ml!d Arverente.
.

Drik
Albani Øl.

62, VesterbrogRde

Trikotage- 011 Garnforretni ng .

,,

Amk. Gummivare

laduslrt Veste rgade 3 l bb!n. a.
Wodersrroiter, S1Di1<1s 4 S11eplej mtiller '

Il l. Prisliue mod 00 Øre I Fri.Dirk.

)ISIRET EUP!O ITIOI o Telf. BJeD 1195
Jtrnbaoem~nd 10 pCl. Rabat

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

TlL Vester 4988

- - Stort Odval g. - Und erbek læduinf/ Strø m per, Sokker.
Leverandør til orbrugsforeningen.

Tlf. Vester 4988

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

'1/s Det Danske .Mælkekompagni, København.
A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57.
NY RAVNSBORG
Vesterfælledvej 82
Telefon 10718

anbefa ler sine Se ls kabsl okale r og
store Festsal til Møder og Feste r

Prim a dan k Fodtøj til smaa Priser.
Reparationer udføre paa eget 'Værksted. - 'felt'. 'Vester 4:83 y .

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anbefaler sig m ed Cigarer, Tobakker, Vine og P api r vare r.

Ærb. R. Svendsen.

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Vester 6369 y.

for Olle, Sod, Malilf, TJ•re ,.Up.
Sir.riv til :

I. Kl . Bageri & Konditori.

Telef. Ves ter 6369 y.

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20.

Wo r ning 6. Petersen, Vejle
Redaktion : Vesterbrogade 98 a 2, Kj øbenhavn B.

anbefaler
med I. Kl.s Viktua·lier
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd.

Annonce-.Expeditiøn
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613
Ny Vestergade 7 3, Køben havn B.
Udgaar 2 Gange maan edlig.
Telefon Central 1461 3.
A.bonaementspris : 6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10- 4.
Tegnes paa alle Poøtkonterer i Skandinavien .
.J'rtdtribberr Bortntteri. Falkonerall, 1'1.

