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KØREHASTIGHEDEN 

Kørehastigheden blev som bekendt for 
adskillige Togs Vedkommende sat en Del 
op ved Sommerkøreplanens Ikrafttræden. 
Dette gjaldt særlig de saakaldte Hurtig
tog, medens de almindelige Persontog, 
Lokaltogene, hvis Grundhastighed er 70 
km ikke blev sat op til større Hastighed, 
hvilket skyldes, dels at Strækningerne 
mellem de enkelte Stationer er for korte, 
dels at Materiellet, der anvendes, toakslede 
Vogne, ikke maa løbe mere end 70 km/T. 
Det viser sig imidlertid, at det ofte er 
nødvendigt med 70 km Tog at sætte Ha
stigheden op over de normerede 70 km for 
at kunne holde Tid, at dømme efter de 
Hastighedsmaalere vi har paa de fleste 
Lokomotiver, Hastighedsmaalere, der i 
Virkeligheden er meget ufuldkomne, fordi 
der ofte er noget i Vejen med dem, og 
fordi de i Reglen misviser. Imidlertid 
maa vi bruge de Hastighedsmaalere, vi 
har, og de fortæller os ofte, at vi for at 
kunne holde Tid maa overskride den til
ladte Hastighed. Det er ofte af Lokomo
tivførere blevet paatalt, at Køretiden der 
eller der er for knap tilmaalt, men stadig 
fastholdes den en Gang fastsatte Køre
tid, som teoretisk set maaske kan være 
tilstrækkelig, men som det i Praksis er 
umulig at overholde uden at misbruge 
Maskinen. Der tages saaledes ikke til
strækkelig Hensyn til Banens Stignings
forhold specielt umiddelbart efter Igang-

sætningen, hvorved ofte medgaar en gan
ske uforholdsmæssig stor Del af Køreti
den, forinden Toget kommer i Nærheden 
af den fastsatte Hastighed, ligesom det 
kan ses, at der ofte kun medregnes ¼ Mi
nut til Igangsætning og Standsning. Dvt 
er ogsaa saaledes, at den for Stationerne 
fastsatte Holdetid ofte er for kort, eller 
det er mulig tænkt, at Ekspeditionen skal 
foregaa med en større Hastighed, end 
Tilfældet er, i hvert Fald er det meget al
mindelig, at der tabes Tid paa Stationer
ne, Brøkdele af Minutter eller hele Mi
nutter som eventuelt skulde kunne ind
vindes paa_ Strækningen uden at overskri
de den for Toget normerede Hastighed. 
Det er imidlertid meget vanskeligt de fle
ste Steder alt under Hensyn til, om de for 
Toget gældende Bestemmelser skal efter
kommes. 

Det er ganske naturlig, at Kørehastig
heden sættes op, bl. a. af Hensyn til den 
paagaaende Konkurrence, Banerne i de 
senere Aar har faaet af Bilerne, men saa 
kan det ikke nægtes, at man forbavses 
over den overhaandtagende Brug af 70 
km Persontogene til Befordring af Gods
vogne. u skulde der ikke gøres Ophæ
velser herover, for saa vidt det var en 
voksende Trafik, der var Aarsagen her
til, eller hvis det var Vogne med letfor
dærvelig Gods eller Kreaturer, der skulde 
befordres hurtig over Banen, nej, det er 
saamænd Vogne med Mursten, Kul o. 

lign., og der hænges i Reglen saa mange 
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paa, at Hastigheden maa sættes ned til 
60 km. I u er det jo . aaledes, at en saa
tlan Ha tighedsnedsættel ·o faar Lokomo
tivføre1· -n intet at vide om, forinden han 
koble1· til Toget, eller forinden Hastig
hed nedsættelsen blivo1· effektiv, d. v. s. 
naar Vognene hænge paa, og saa skal 
Lokornotivfø1·eren til at undersøge, hvor 
mange km de1· er fra Station til Station, 
for derefter med nogenlunde Sikkerhed aL 
kunne bestemme, hvo1· længe han skal 
være om at befare �trækningen med deu 
nedsatte 1 ørehastighed, thi som vi i det 
foregaa nde har bemærket, kan man ikke 
sætte nogen tøn-e Lid til de paa Maski
nerne anbragte Hastighedsmaalere af den 
almindelig anvendte Type, Hastighed3-
maalere af Deuta Typen er jo endnu I un 
undtagelsesvis anbragte paa Maskinerne. 
Men som sagt, det forlanges ret ofte, efter 
den nu anvendte Koutume, at Lokomotiv
føreren under Kørslen skal give sig af 
med at beregne Køretider, fordi Hastig
heden forandres. Dette er en Uting, fordi 
et Lokomotiv ikke egner sig til Kontor
virksomhed, og fordi Lokomotivførerens 
Opmærk omhed ikke i for høj Grad skulde 
bortledes fra Strækningsudkigget. Eller 
maaske man impelthen gaar ud fra, at 
Lokomotivføreren, fordi der ikke bliver 
givet ham en Køreplan efter den nedsatte 
Kørehastighed, holder Tid alligevel. Vi 
vil ti·o, at man !ager fejl i sidstnævnte 
Henseende, og at Lokomotivførerne pas
ser paa, naar tationerne nedsætter Ha
stigheden, at overholde den nedsatte H.<J,
stighed, fordi Ansvaret for eventuelle 
F lger af for stærk Hastighed falder paa 
Lokomotivføreren. 

For et Par Aa1· siden henvendte Loko
motivførerkredsen sig til Generaldirekt0-
ratet med Anmodning om, at der maatte 
blive udleveret til Lokomotivførerne Ta
beller ovm· Køretider i Lighed med, h ad 
der tidlig 1·e J1a de fund.et SteJ. C'rene1·al
direktoratet kunde imidlertid. ikke imøde
komme det fremsatte Øn ke, derimod vilrlp, 
man tage· under Overvejelse. i Køreplanen 
at indføre Rub1·ikker, der kunde erstatte 

Køretidstabellerne. Endnu er· der imid
lei-tid ikke sket noget hverken i den ene 
eller den anden Henseende. Det var imid
lertid øn keligt, om der kunde ske noget 
i den omhandlede Retning, saaledes at 
Lokomotivførerne havde nemt ved at ori
entere sig, naa1· der skal være Hastigheds
forandringer med de af dem fremførte 
Tog, men meget bedre vilde det være, om 
Persontogene kunde faa Lov til at have 
den Karakter, de er ansat til i Følge I ø
replanen og ikke Jenne idelige Hastig
hedsomskiften. 

Det er da for saa vidt ogsaa mærke
ligt, at Statsbanerne paa den· eri Side 
stræber efter at forøge Hastigheden, me
dens man paa Jen anden Side uden videre 
lejlighedsvis nedsætter Kørehastigheden 
for Persontogene, h vi · en Station opd;1-
ger, at der henstaar nogle læssede Mur
stensvogne, som passende kan medgives 
Toget uden at overskride · Maskinens 
Trækkekraft. 

Er det imidlertid Meningen, at Person
togene skal anvendes til den Slags Trans
porter, saa maa man enten sørge for An
bringelse af gode Hastighedsmaalere · {f. 
Eks. »Deuta«) paa Maskinerne, eller og
saa maa man forsyne Lokomotivføreren 
med Hastighedstabeller. 

Vi skal fo1· vort Vedkommende intet 
bemærke til en Ordning som den, man t.;r 
ved at praktisere nu, udover hvad vi alt 
har bemærket, thi kan det forretnings
mæssigt set betale sig at hænge Godsvog
ne paa Persontogene, saa maa man gøre 
det i det Omfang, det kan være nødven
digt, men Lokomotivførerne maa garderes 
imod eventuelle Overskridelser af Køre
hastigheden, enten paa den ene eller den 
anden Maade; hvorledes Publikum vil ta
ge paa disse Forsinkelser, som uvægerlig 
vil fremkomme af Nedsættel erne er en 
ganske anden Side af Sagen. 
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PRISTALLET 06 DETS VIRKNINGER 

I aany skal d r ko n Regul ring, ON 

atter denne Gang i n dadgaaende Retning, 
idet Pri tallet gik n d fra 194 til 1 -i 

Point . Tj nestem ndene havd oo- aa nu 
om forrige Gang ikk' vent t, at edgan

gen vild blive saa tor, om 1'ilfældet er. 
Det ærlige Pri tal ·om Tjene te-

mand lønning rne b regn fter, ker 

ikke ft r Pri ern i J 914, m n deri mod 
paa rundlag a( I ri erne i 1 19. Det 

dgiftstal. hvoreft r Tj n ternænden . · 

Dyrtid tillæg r gulere , var i Juli Man.
ned 1919 466 Kr., i Juli 1925 3477 Kr. 
og nu ved Augu t R•guleringen er d
gift tallet 2 28 Kr. eller 638 Kr. laver1J 

nd dgiftstall t i Juli 191 . Dette n 
Tal ligg r 1 ,4 p t. und r forannævnt• 

Tal i 1919. Paa and t ted i Bladet vil 
man finde stati ti k Bureau B r gnin

ger over Pri tallet. 

Pristallet irkning r for L k moti,·-
mænden kal vi i d t følgend b . kæftige 
o med.

Ved Februaneguleringen laa dgift ·
tallet 12,2 pCt. und r dgiftstallet fo L' Juli 
1919, og da Tall t nu ligger 1 ,4 p t. un
der forannæ nt dgift tal, h ilk t vil 
ige, at Dyrtidstill g t ga r ned med :� 

Portioner, 1 Portion fo1· li CL' 3 p t. 
Dyrtid tillæget n d att med :.. Poe-

tioner å 54 Kr. aarligt f r o-ift Uer 9 

Kr. pr. Maaned. For ugift gaat· amme 

Tillæg n d med 2 Portion r a , 6 Kr. aar
ligt eller 6 Kr. pr. Maan d. 

For hver 2 Portion r, D rtid tillæg t 

gaar op eller n d, tig r lier fald 1· Kon
junkturtillæget rn d 10 p t. af d t oprin
delig Beløb. Da dett r Tilfæld t d nnu 

Gang, ned ætte · Konjunkturtill g t for 
Lokomotivførere paa høj te Lø1ining 

63 Kr. 60 Ør aarlig ll r med 5 Kr. 30 
Øre pr. Maaned. Den ·amlede Nedgang 

for Lokomotivfør re paa højeste Lønsat · 

bliver ·aalede ialt l 71 Kr. 60 re aarlig 
eller 14 Kr. 30 Ør pr. Maan d. For Loko

motivførere paa d to andr Lønsatser 

nedsætte Konjunkturtillæg t med 60 Kr. 

60 Øre pr. ar eller 5 Kr. 05 Øre pr. 

Maaned, d n amlede r dgang f r di . l' 

Lokornotivfol' re af Dyrtid - oo- K njunk

Lurtillæg bliver d r ft r 1 Kr. O r • 
aarlio- li r J4 Kr. 05 r pr. Maan d. 

l• or Lok motivfyrbøder paa d to 
høje t Lønning ·trin fald r l(onjunktur
Lillæcr_el m cl 5 Kr. 0 re aar]io- Ilet' ,j 
Kr. 90 r p1'. Maan-•d. D n aml d� 

dgano- fol' dis Lok rn tivI rbod re 

liliv "L" d reftcr 166 Kr. 0 re aarlig li r 

l Kr. 90 01·> pr. Maaned. Lok moti -
f rbød r paa d, tr andr at er gaar

n cl m d . 'i I r. 3U 1·e aarligt ll 1· 4 Kr.
r pr. 'laan d. dgang n for d ll·.3 

Kla el' Lokomotivfyrbøder paa D . ..tid -
oo- l onjunkturtillæg bliv r ialt 16 KL'. 
0 re aarJio-t Iler 13 Kr. Ti Ør ma -

n dligt. 

For ugift r Konjunkturtill g t 2
/, af

gift , og edgangen r og aa 2
/, af

o nanførte Beløb.
D rlige Y cl l er paa irl es m be-

k ndt og aa af dgano- n, naar cl nn . 
m 1'ilfæltlel r nu, andrager 2 Portio

ner af Dyrtid tillægel. 

Dagpengene ( d. tation ring) o-aar 40 
n d pr. Dogn oo- Tim pengen med 2 

pr. Tin1f' g bli · · r for L k, -

ivf01· nholds 20 . r pr. 

1 o ·e pr. · -

ti r rb r. 2 3 

r pr. Tinw. - at r 

Lo korn ti for ·re fra . \.l'. 

95 re og fur Lokomotivfyrbød re f.ra 2 

Kr. 40 til 2 Kr. 30 Øre. - 2
/, Da p ng

inkl. l attillæg bliv r benholdsvi 6 Kr. 

20 re rr 5 Kr. g '/, Dagpen inkl. 
attillæg bli r h nhold vi 4. Kr. 65 Ør 

're for L kom tivf r r g 
L komoti fyrbødere. - attillæg t for 

før L Døgn n d · tte. fra l K1·. 70 r til 
l Kr. 65 1· . 

l ørepeng n, ned ætte r for 
Lol omotivførern og til �2 re for Loko
motivfyrbøder pr. Time. L ørep nge f r 
•L Døgn bli r h refter 4. 1 r. 13 Ør for

Lok rn tivføl' r• og Kr. 47 Øre for

Lokomotivfy1·bød re. H.ano- rgodtgør I n
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'DANSK [QKOMOTIV liDENDE 
bliver saaledes henholdsvis 14 Øre og 
11 Øre. 

Endelig nedsættes atpengene for Lo
komotivførere med 3 Øre til 44 Øre pr. 
Time og for Lokomotivfyrbødere med 2 
Øre til 31 Øre pr. Time. 

PRISNIVEAUET 

Det statistiske Departement har siden 
Juli 1915 foretaget Beregninger over· 
Prisstigningens Indflydelse paa Udgifter
ne i et Husholdningsbudget. 

Med Hensyn til Fremskaffelse af Pris
oplysninger og Beregningernes Udførelse 
er man gaaet frem ganske paa samm/3 
Maade som ved tidligere Beregning,3r. 
Gennemsnitspriserne for de enkelte Varer 
eller Varegrupper er for Fødevarer, 
Brændsel og Belysning og en Del andre 
Varer beregnet paa Grundlag af Priser, 
indberettet af Kommunalbestyrelserne i 
Hovedstaden, Provinsbyerne og noget 
over 100 Landkommuner. Prisbevægel
sen for Beklædning, Isenkramvarer, Hus
holdningsartikler osv., for hvilke der ikke 
haves direkte Prisoplysninger, er bereg
net paa Grundlag af Oplysninger, som 
Departementet har modtaget fra for
skellige Organisationer og større Han
dels- og Produktionsfirmaer med særlig 
Sagkundskab paa disse Omraader, saavel 
for Hovedstaden som for det øvrige Land. 
Ligesom ved de tidligere Beregninger har 
man anvendt Gennemsnittet af Priserne 
for de to sidsteKvartalsundersøgelser,den
ne Gang altsaa for April og Juli 1926. -
Der skal i denne Forbindelse erindres om, 
at der vil blive gaaet frem paa tilsvarende 
Maade ved Beregningen af Pristallet i Ja
nuar 1927, men at der fra og med ,April 
1927 vil blive udarbejdet Pristal fire Gan
ge om Aaret, beregnede som Udtryk for 
Prisniveauets Højde i Begyndelsen af 
hver af Maanederne Januar, April, Juli 
og Oktober. 

Resultatet af den nu foretagne Bereg
ning fremgaar af nedenstaaende Oversigt, 

i hvilken er meddelt, hvorledes de Udgif
ter, der i Juli 1914 udgjorde 2 000 Kr., for
deler sig paa de sædvanlig benyttede Ho
vedgrupper af Fornødenheder dels 1ff. 
Juli 1914, dels efter Opgørelserne pr. Juli 
1925, Januar 1926 og Juli 1926. 

Ved Beregningen pr. Juli 1926 var det 
amlede U dgiftstal for hele Budgettet alt
aa 3 676 Kr., medens det tilsvarende Tal 

pr. Januar 1926 blev opgjort til 3 889 Kr. 

Udgifternes Fordeling paa Budgettets 
Hovedgrupper: 

Juli Juli Jan. Juli 
1914 1925 1926 1926 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . 35 1 751 1 481 1 331 ·
Klæder, Fodtøj, Vask. . 225 613 517 473 
Bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-8 442 442 460 
Brændsel og Belysuing.. 81 204 184 174 
katter, Konlingenter o. I. 203 527 527 514 

Andre Udgifter .... _._·_· ._._4 _08 __ 83_4 ___ 7_3 _8 __ 7_24 
lait ... 2 000 4 371 3 889 3 676 

Udgiften, beregnet i Procent af Udgiften 
i Juli 1914 (Udgiften i Juli 1914 = 100): 

Juli Juli Jan. Juli 
1914 1925 1926 1926 

Fødevarer .............. 100 210 1n; 159 
Klæder, Fodtøj, Vask ... 100 272 230 210 
Bolig .................. 100 178 178 185 
Brændsel og B •I ysning .. 100 252 227 215 
Skaller, Kontingenter o. I. 100 260 260 253 
Andre Udgifter ......... 100 204 181 177 

lait ... 100 219 194 184 

Oversigten indeholder tillige Tal for 
den procentvise Prisstigning for de en
kelte Varegrupper, idet hver enkelt Ud
giftspost efter Priserne i Juli 1914 er sat 
lig 100, og Udgiftstallene til de forskellige 
Tidspunkter er sat i Forhold hertil. De 
tilsvarende Tal for det mellem Juli 1914 
og Juli 1925 liggende Tidsrum er offent
liggjort i Statistisk Aarbog 1926, Tabel 99. 

Herefter har Stigningen siden Juli 
1914 været: for Fødevarer 59 pCt., for 
Klæder, Fodtøj og Vask 110 pCt., for Bo
lig 85 pCt., for Brændsel og Belysning 
115 pCt., for Skatter, Kontingenter o. I. 
153 pCt., for andre Udgifter 77 pCt., og 
den samlede Stigning for hele Budgettet 
udgør 84 pCt. Indekstallet for Pris
niveauet (Pristallet) er saaledes pr. Juli 
1926 184, hvilket Tal siden Januar 1926 
er faldet med 10 Points eller godt 5 pCt. 

182 



'DANSK[QKOMåtlVT,DENDE 

De siden Juli 1914 beregnede Pristal 
fremgaar af neden taaende Oversigt: 
Juli 1914 ........ 100 Januar 1921 ..... 264 

Juli 1915 . . . . . . . . 116 Juli 1921 ........ 237 

Februar 19l6 .... 124 Januar 1922 ..... 212 

Juli 1916 ........ 136 Juli 1922 ........ 199 

Februar 1917 .... 146 Januar 19:.3 ..... 198 
Juli 1917 ........ 155 Juli 1923 ........ 204 

.Februar 191 .... 166 Januar 1924 ..... 209 

Juli 1918 ........ l 2 Juli 19.14 ........ 214 

Januar 1919 ..... 190 Januar 19.15 ..... 221 

Juli 1919 ........ 211 Juli 1925 ........ 2l9 

Januar 1920 ..... 242 Januar 1926 ..... 194 

Juli 1920 ........ 262 Juli 1926 ........ 184 

Med Hensyn til Prisbevægelsen inden
for de enkelte Varegrupper og Udgiftspo
ter siden Januar 1926 skal gøres følgende 

Bemærkninger: 
For Fødevaregruppen som Helhed har 

der været en edgang i Udgiften paa 150 
Kr., der fremkommer som Resultat af en 

edgang for samtlige Budgetposter, der 
indgaar i denne Gruppe. Den forholdsvis 
tør te edgang falder paa de Grupper, 

der omfatter Mælk, Mælkeriprodukter o. 1. 
amt Kartofler og Grøntsager, medens den 

forholdsvis mindste Nedgang findes for 
Gruppen med Kolonialvarer (Sukker, 
Kaffe, Te og Øl). 

For Manufakturvarer og Klæder viser 
de indsamlede Oplysninger en ret betyde
lig edgang i Priserne, og en omtrent til
svarende edgang har fundet Sted for 
Fodtøj og Fodtøjsreparationer; desuden 
har Udgiften til Vask været nedadgaaen
de, aavel for Vask ude som for Sæbe og 
Soda. om samlet Resultat af ·Beregnin
gen er man naaet til en edgang i Udgifts
tallet for Beklædning m. v. paa 44 Kr. 

Udgiften til Bolig er beregnet paa 
Grundlag af Oplysninger fra Huslejesta
tistikken pr. ovember 1925 for Hovedsta
den. Provinsbyerne og godt 100 Landkom
muner. Denne Undersøgelse viste en 
gennemsnitlig Stigning af Huslejen fra 
November 1924 paa ca. 4 pCt. Stigningen 
har været mindst i Hovedstaden og størst 
i Landdistrikterne. Fra 1914 er Huslejen 
herefter regnet at været steget gennem
snitlig 85 pCt. 

For Brændsel og Bely ning er Udgif
terne faldet fra 184 Kr. til 174 Kr. Ned-

gangen skyldes overvejende Prisfald for 
Gas, men iøvrigt er der edgang for saa 
godt som samtlige de af denne Gruppe om
fattede Varer. 

Udgiften til Skatter, Kontingenter o. 1. 
er gaaet ned fra 527 Kr. til 514 Kr. Den 
overvejende Del af edga•gen skyldes 

kattebeløbet, væsentligst fordi dette for 
katteaaret 1926-27 er beregnet af en lidt 

mindre Indtægt end for Skatteaaret 1925 
-26; for Kontingenter o. 1. har der været
en ret uvæsentlig edgang, der næsten 
udelukkende falder paa Udgiften til Syge
kasse. 

Den sidste Gruppe, Andre Udgifter, 
rummer en Række forskellige Poster, bl. 
a. Vedligeholdelse af Inventar m. m., To
bak, Fortæring udenfor Hjemmet, Aviser
m. m. Udgiftstallet for denne Gruppe er
gaaet ned med 14 Kr., idet der kun for
enkelte af Posterne har været edgang i
Priserne af Betydning (særlig Sporvogn),
meden Udgiften til de fleste Poster er
uforandret eller omtrent uforandret.

om det af det anførte vil fremgaa, var 
der fra Pristalsberegningen i Januar til 
Pristal beregningen i Juli Nedgang for 
alle Grupper undtagen Bolig. Langt den 
største D 1 af edgangen skyldes dog det 
indtil April stedfundne Prisfald, idet ed
gangen i Priserne fra April til Juli kun 
har været ringe. Dette gælder særlig den 
tør te af Grupperne: Fødevarer. Der

imod vil Posten: katter, Kontingenter o. 
1., der udviser den største Stigning siden 
1914, kunne gaa yderligere ned, naar Ind
tægten i Kalenderaaret 1926 skal lægges 
til Grund ved Beregningen. 

Beregningen af den Prisforskydning, 
der efter Tjenestemandsloven af 12. Sep
tember 1919 skal anvendes ved Fastsæt
telsen af Tjenestemændenes Dyrtidstillæg 
for Halvaaret Oktober 1926-Marts 1927, 
har man foretaget paa Grundlag af det til 
Beregning af Pristallet tidligere anvendte 
Budget for Tiden før Krigen, idet Tjene-
temandslovens § 91 fastsætter, at Bereg

ningen foretages efter :>det af Det stati
sti ke Departement ved Beregningen af 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
Bevægelsen i Detailpriserne hidtil benyt
tede Normalregnskab«. 

For den Del af det tidligere Budget, 
der ingaar i Beregningen af Tjenestemæn
dene Dyrtidstillæg (Fødevarer, Beklæd
ning, Brændsel og Belysning samt Bolig), 
cl. v. s. alle Udgiftsposterne i det omhand
lede Husholdningsbudget undtagen de to
sidste ( katter, Kontingenter o. l. og An
dre Udgifter), va1· Udgiften i Juli 1919
3 466 Kr.

Efter Tjenestemandsloven blev Dyr
tidstillægget fa tsat til 702 Kr. aarlig for 
gifte (fra Oktober l919), og dette Tillæg 
skal for hvert Halvaar pr. 1. April og p1·.
1. Oktober forhøjes eller nedsættes me,J
54 Kr. aarlig for hver fulde 3 pCt., U<l
giftstallet ændres i Fo1·h o ld til U dgiftsfa 1-
let i Juli 1919. Ugifte 'l'jenestemænd faar
to Trediedele af Dyrtidstillægget for gifte
Tjenestemænd.

Beregningen fra Juli 1926 giver P.11 

Nedgang i U dgiftstallet fra Juli 1919 paa 
638 Kr. eller 18,4 pCt., og Dyrtidstillægget 
vil herefter i Henhold til den gældende 
Lov fOJ· Halvaaret Oktober 1926-Mai-ts 
1927 være at beregne efter et aarligt Be
løb af 378 Kr. for gifte og 252 Kr. for 
ugifte. 

Siden den første Fast ættel e af Dyr
tidstillægget har Udgiftstallet og dermed 
Dyrtidstillægget forandret sig paa følg n
de Maade: 

Udgi[ts- Stig- Dyrtidstillæg pr. Aar 
tal _ning Gifte Ugifte 
Kr. 1 pCt. Kr. J{r. 

Juli 1919 .. 3 466 - 1/,o 19-81/s 20 70::! 360
Januar 1920 4 020 16,0 'I• 20-30/g 20 972 64 
Juli 1920 .. 4 302 24,1 1/to 20-81/s 21 l 134 756 
Januar I 921 4 363 25.9 '/• 21-3¾ 21 l 134 7 56 
Juli 1921 .. 3 716 7.2 1/,0 21--31/s 22 810 540 
Januarl922 3 220 -:-7,l '/.22- 30/922 594 39G 
Juli 1922 .. 3 076 _c. 11,2 1/10 22-3'/s 23 540 360 
Januar 1923 3 023 --:- 12,8 ¼ 23- 30/9 23 486 324 
Juli 1923 .. 3167 --:- 8,6 1/10 2�-3'/a 24 594 396 
Januar 1924 3 274 _c. 5,5 '/• 24-3¾ 24 648 432
Juli 1924 .. 3 393 _c. 2, I '/to 24--''/s 25 702 468
.Januar 1925 3 539 2,1 '/• 25-3¾ 25 702 468 
Juli 1925 .. 3 477 0,3 1/,o 25-3'/a 26 702 468 
Januar 1926 3 043 -:-'12,.2 '¼ 26-30/926 486 324 
Juli 1.926 .. 2 828 -:- l ,4 1/10 26-3 1/3 27 378 252 

I Henhold til Tillæg til 'l'jenestemands
loven af 18. April 1925 forhøje eller ned
sættes desuden Konjunkturtillægget med 

10 pCt. for hver fulde 2 Portioner (2 X 
54 Kr.), hvormed Dyrtidstillægget stiger 
over eller falder under Dyrtidstillægget 
702 Kr. aarlig til gifte. Det for rI'iden 
gældende Konjunkturtillæg er i Henhold 
hertil nedsat med 20 ]) t., og da Dyrtids
tillægget fra 1. Oktober yderligere ned
sætte. med 2 Portio:roer, vil Konjunktur
tillægget for Halva ret Oktober 1926-
Mai·ts 1927 være at beregne 30 pCt. lavere 
end de j Loven anførte Satser. 

DETAILPRISERNE I JULI 1926 

Ved Indberetninger fra· Kommunalbe
styrelserne i København, Frederiksberg 
og Gentofte Kommuner, fra samtlige Køb
stadkommuner og fra noget over 100 
Landkommuner er der for Juli Maanerl 
1926 - paa samme Maade som for de 
foregaaende Kvartaler - fremskaffet 0:!)
lysninger til Beregning af Gennemsnits
Detailpriser for Landets forskellige Deie. 
Oplysningern r indsamlet i første Uge 
af Maaneden. 

Den i det sidste Aarstid etedfundne al
mindelige Prisnedgang er nu saa godt 
som standset, idet Priserne for Fødevarer 
i Juli - bortset fra nogle Varer, hvis 
Pris paavirkes stærkt af Aarstiden - gen
nemgaaende ikke ligger væsentligt lavere 
f'nd i April, og for en Del Varers Ved
kommende endda højere. Dette gælder 
særlig Ok e- og Kalvekød, der fra April 
til Juli er steget 6-10 pCt., samt Mør
brad. Desuden udviser Hvedemel og Suk
ker samt enkelte andre Varer en mindre 
Stigning. For Sild og Ægs Vedkommen
de skyldes Stigningen i Prisen Aarstiden, 
hvilket ogsaa er Tilfældet for Kartofler og 
Gulerødder. For de fleste andre Fødeva
rer har der været Prisnedgang fra April 
til Juli, men Nedgangen har ikke været ret 
stor. Størst har Nedgangen været for 
rcorsk, men P1·i nedgangen her skyldes 
Aarstiden, hvilket ligeledes er Tilfældet 
for Smør. I øvrigt var Prisnedgangen 

tørst for islandsk Lammekød, Klipfisk, 
Kartoffelmel o� Ost, hvor den androg fra 
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'DANSK [QKOMOTIVli DEN DE 
lh til 5j /2 pCt., medens edgangen i øv-

1· igl kun androg nogle faa Procent. 
For andre Varer nd Fødevar 1" har 

d r 111 d Undtage! a[ Brænd 1 været 
P d nedgang fra p l"i I til Juli, men denne 

dgang 1· hel! r ikk rel tor. tør l 
0.1· Nedgangen Eor da ( a. 7 p t.), me
d n Fodtøj O" Fodtøj r >paration r kun 
P1· [aldel gan k for vindende. For Ta 

ar .Pri n dgangen lidt under 4 p t. O"
f1 ir Elektri itet endnu mindre, m den Pri-

m Eor Kul og Kok r teget 2 i1 
p t., formentlig om Følge af Mine lrej-
1 n i England. 

T næ te I umrn r bring r vi en Tabel, 
hvori •er meddelt R ultatern af d for�
lagn :¼ nn m nit b r 011i11cr r, og til 
, am m n I ign in..,. et anf rl d lil varend 

nn m nitspri r for pril og Januar 
1926 amt Oktober og Juli 192·. 

FERIEHJEMMET 

I Anledning af, at d r i den n rmeste Tid 
kal lage Be temmel e om Tidspunktet for 

P riehjemmets Lukning for ind værende am
mer, kal man anmod ær de Medlemmer som 
kunde øn. ke Ophold paa Hjemm t om narest 
at til lille Kontoret, y Ve tergade 7, Bestilling. 

pmærksomh den h nl d paa, at Hjem-
rn t vil blive lukket den 1. ptemb r, hvis iklrn 
t til trækkeligt Antal ster ind ender Bestil-

ling narest. 
E. 0. F. Lund,

p. t. Formand.

EN UDFLUGT 

Maa det være tilladt at bringe alle en Tak, 
der har bidraget til at kaITe cl københavn
sk Lokomotivfbr. med Damer en uforglemme
lig Tur Mandag den 2. August 1926; en Dag, 
som tilbragtes i en af Landets skønneste og me
get omtalte Egne. Kl. ca. 11 Formiddag mød
les man paa Københavns Hovedbanegaard med 
et Humør, om var lige saa højt og straalend 
som Vejret. Kl. 11,35 forlod vi København i 
en re erveret Vogn, hvor Bekendt kab hurtigt 
blev tiftet, da mange opfri ked Minder fra 
tidlig re Ture. Og m d Latter og Skæmt for-

kortedes Rejsen til Køge. Her indtog man den 
meclbragte Froko t i Hotel »Poslgaarden«s dej
J ig gamle Have, og eH t· hvad man kalder en 
knippel Frokost var Humøret ikk mindre end 
da man mødtes. Da Froko len va1· " l ov •r
staaet, kørte man i lejede Biler til det ·mukke 
\ aUø, en Køretur som ent vil glemmes, gen
uem kov og langs trand, til man gjord 
Holdt ved det smukke allø lol. Man b aa 
derefter lottet og den vidunder kønne lot -
park, aa pr. Bil igen til tranden, llvor de 
fi ·t af elskabet tog ig et forfriskende Bad 
i Køge Bugt. Eftermiddagen var nu fløjet bo!'l 
og vi vendte aa pr. Bil igen tilbage til Køge og 
• Po tgaarden«, hvor :Middagen ven led . Under
�lidtlagen Taler og kaaJe, ærlig n Tale af
n af Damerne vakte Bifald, fordi \' clkommen

de holdt paa Udflugter med Damer og bort med
Il rr ture. E[ter Middagen n ra k Svingom
Lil Ton m af lejet Musik, hvortil au som n
svingede sig med Liv og Lyst og t l:Iumør,
. om vidnede om Dagen gode og glad dbyll .
Ja, en Dag, som udvi er Kammerat kab t i d
retle Linier og som sent vil glemm . Turen
hjem med Tog 102, hvor Dagens dbylte drøf
tedes, vidnede om, at alle havde moret ig.

En Deltager. 

TAK 

Hjertelig Tak for udvi l pmærksoll1ihed ved mh 
40 Aars Jubilæum. 

P. 0. Olsen, Gb.

� TIL 
MEOcBMSbh5 

Ov •dørl fra .D. 
I. August 1926.

Kbhvm. Gb. 

. · M. F. Lil D. L. F.: 
Loklb.-A pr. l<. len.kvist, 

R__EITELSETJ��
AD�t:oRT...., � 
rVJ ���� , 
i,oko111oti-vforerkred11en: 

Odense. J. J... H. Grønning, Koohsvej 43, 1. S. 

Afgaael -red Døden: 

Lokomolivmesler II A. . 0. Lrand, Aarhus Ø., 
den 6 

185 

., 
'I. . 

p 

l , 

e 

(' 

0 

( t . 

'o Il 

e 

0 

.\ 

0 

---~ 



Camillus Nyrops Etabl. 
y,·op og Maa,q A/S. 

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

Bandager og·Sygeplejeartlkler i stort Udvalg. 
Spectaltt�t: 

Bandager til vanakellge TIifæide. 

Ø Amk. Gummivare 
l■lulri Veatergade 3 li�••· I. 
lolenprtjler, !a■itelS• l l)leplejmllller 

111. Prisliste mol SO Ørt I lri■1I. 
ll!IIIT lUPlDITIOI ♦ Telr. IJe■ llili 

Jeni111e■�1• 10 ,et labat 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

VHterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandegade 1. 

FILIAL: Vodroffavej 22. Telefon Vester 3992. 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. - Direkte fra Producent .til 
Forbruger, derfor altid billigst. - Vore Automobiler kører overalt i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Søg vore Restauranter 
,,Halle n" ,,Taarnb org" ,,Nørrehal" 
Vesterbrogade 85 Allegade 1 orrebrogade 88 

Tlt. Vester Tlf. Vester 1990 Tlf. Nora 1088 
,,Sønderbro" ,,Øbr o" "Mejlhal" 

Amagerbrogade 7 Østerbrogade 39 Store Torv 16, Aarhus 
Telt: Amg. 8678 Telt. Øbro 1039 Telf. 6047 

>I•���•=aas-----; 
God billig Mad · · Pl'Tlsionærer niodtage8 . . Ingen Drikkf7m1ge 

f Fo••Iang M. I � Kvindernes Alkoholfrie Restauranter �-
! ,,Slotsbryggeriet"s l D �erre r  Lokomotivm�nd
w Husholdningsøl & Skibsøl ! e bør prøve _at købe Deres Fodtøj i de tre billige 

w 
ff kotøjsforretninger 

W Original pasteuriseret Aftapning W 
w Faas paa Hel- og Halv-Flasker w· Vesterbrogade 120 - Istedgade 86�---------• Vesterbrogade 79 
H. 0. Hansen,

62, Vesterbrogade 62.
Trikotage- og Garnrorretølng. 
-- Stort Odvalg. -

Underbeklæduing, trømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforenlogen. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlt. V ester 4988 

STØT DANSK INDUSTRI 

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie, 
Fedt, 'od, Smørelse, bnavs, '.()ære o. lign. 
fra Hænder og Arbejdstøj. 

Forlang ,,'•'ikh, .. hos Deres Køb
mand eller skriv ti: 

Worning � Petersen, Vejle. 

Fodtøj kan faas til min'e bekendte billige kontante Priser 
paa Ratebetaling - uden Udbetaling 

J A k 
' B •ge r i 1& Co n d It o r I 

■ g ep S O V S Flensborggade 61. Tlf. Vest. 8357 
anbefaler sig til d'Herrer Jernbanemænd med l. Klau1e8 Varer. 

Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 
llor&'enhr.ød brlnaeø. 111.oreeabrød brinceø. 

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

Bøger " Papir - Musik _,, Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

Telt. 9327. Istedgade 64. Istedgaard. Telf. 9327. 
---------------------------------------- -

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelstl 
med Dam;k Lokomotivsmands Forening har overtaget Driften af Marke
knderiet i Centralværkstederne og Godsbanens Remise, anbefaler vi 
derfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 

DRIFTSUDVALGET. 

STØT DANSK INDUSTRI KØB DANSKE VARER 

ærværende ummer er aflevere/ paa Auisposlkonlorel d. 20. August. 

Redaktion: Veslerbrogade 98 A 2, iKjøben.havn B. 
TII. Vester 8173 eller Centr. 114,613. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 3, København B. 

Telefon Central 14,613. 
Kontortid Kl 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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