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STATSBANERNES 

BERETNING OM DRIFTEN 

1925-26. 

1. Oversigt over Aarets Virksomhed.

D t tat banerne tilhør n le Bane 1 t
er i Drift anset. Løb blev t udvid t mA 
22,9 km, idet Bane trækning n Ring. iecl 
-Hval o aabnede for Drift n d n 15.
Augu i 1925, g forrnincl k t med 1,63 km
ved ed!._ 'ggcl c. af Militær poret ved

aaledc at ] ancneii t v d
dgancr i alt udgjord

2 ,J56 51 km. Læn&dcn af cl dobb ltsp -
rede Bane trækninger blev i Drift aar t
forog t med 2 ,96 km ved lbrugtacrninacn
af ] obb It porcnc Klar ko - orcling
borg, 'J'jærcborg-E bjerg og Ilylk -

kanclcrbo1·g, hvor ftcr Længden af cl
cl bbelt poi-ed Ban træl nin°cr ved
Drift aarct dgang ud0j nl i alt 4.78,9
km. Der er i arct Løb prcitct flere
Trinbrætter (i alt 9), hvor nkelte '1 10 ° 

efter Behov tand · r for at optage og af-
ættc r j nclc. Paa den foran n· vnt

Bane tr, kning Hingst d-Hval o findes i
alt 3 Ek p dition tcdcr og di c ntal
udgør herefter i alt ,!64.

V cl Drift aarct Begyndels traadt
Lov r. 40 af 25. Februar 1925 om ty
re! en af tatsbanerne i Kraft. Indtil da,
var tyr 1 e formen ved tat banerne be-

temt v cl Lov Nr. 1 af 10. Mn,j 1915,
jfr. Lov r. 4 9 af 12. ptemb r 1919 om

, iat n 'rj n l mænd. V cl Loven nf 
192:-' r iattedes \e11eral elo:etariatet me I 
en Per onalafd Jing, og de af 1en ral. e
kr tar:iatet hidtil var taane l part mPn-
tale I< orretnin° r v drørcnd ta · ban r-
n lacrdc. ud til de enkelt fdclinger, li-
g om cl •r aal nede Muliohcd for at Va
relage[ en af en Del l Y".ning. nrbejd, r 
kan ov rflytles fra ,enm·alcl ir ktoral 'l 
Ban afdelina til Di triktcrnes Ban 'ijcnc
ste. Endvidere blev For tage! en af min
dre oL·0ani atori k A�nclringcr inden [ol' 
Lcdel ·en I 'itet, id t den ny Lov i Mod
R._l'lning til. den tidliger , cl r d tn.ill 1·ct 
nævn de en R.ckk Embeder ved Ban rnc, 
kun angiver Harnmcrn i tor 'rræk. 

nmtidig fa t atto der JJY Rcgl r for 
f krivning og FCJIT nt11ing a[ c1-,11 i 

'tat ban rn inde taacnclc Kapital, d,�r 
dcrho. fra 1. pril 1925 blev ncdskr v t 
fra 5 7, til 407,1 Mill. Kr., alt aa m cl 
F0,7 Mil!. Kr. Det næl'm re v 'dl'or ndc 
d ·nnc N cl krivnin" vil fr•mgn.a af den nf 
Admini tration kommi. ionen ar 30. Juni 
1911 cl n 5. plcmb r 1924 afaivn 1. Br
tc nknina, der blev 0ocll endt ved , dia-

l en af Finnnslov n for 1925-26. 
Af krivning proc ntcn cl r var for-

k lli0 for d for k Ilia V- rdigrnpper 
(Bn.n legemet, Ov .rby0nin° B oningcr 
m. m.), udgjorcl i 1924-25 og f01·cgaae11-
dc ar gcnnei:n, nitlig a. 1 p t. af hel

n læg kapitalen. V cl den f rcta0n' 
Forhøje! c af \fskri ning proc nt n for 
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'DANSK }QKOMOTIV Ti DEN DE 

d enkelte Grupper tiger nnemsnit -
procenten og bliver for Tiden ca. 2,3 p t. 
af Anlægskapitalen. Tidliger blev den
ne ikke forrentet, men For kellen mell ·rn 
do rene Drift indtægter og de rene Drifts
udgifter blev kun formind ket med Af
skrivningsbeløbet, m dens fr mtidigt ilde, 
alene dette, men ogsaa R-nter af den over
v jende Del af den i Banerne inde talt•· 
end Kapital opfør om Driftsudgift. 
Forrentning procenten er fast at til 5 
baade af den Kapital (for 1925-26 362, 
Mill. Kr.), der ved Finan aaret Begyn
d 1 c inde taar i Banestrækninger, paa 
hvilke ntallet af Vognkilometer i Drift -
aarct 1923-24 over tog 100 000 pr. Bane
kilometer, samt i kib mat riel, og af d' 
kontante Drift midler, m taten ov rla
der Ban rne. Forrentningen af den Ka
pital (for 1925-26 44,3 Mill. Kr.) der in
de taar i de øvrig Bane trækninger (Ba
n r med ringe Trafik), fonen tes ikke paa 

tat banerne Budget. 
om Følge af Indførelsen af disse Reg

ler r der paa tat banerne Driftsregn-
kab for Drift aaret 1925-26 ført ca. 

9 420 000 Kr. og ca. 19 4 0 000 Kr. til Ud
gift til f krivning paa Banerne Anlægs
værdi, henholdsvi til Forrentning af den 
i Banerne inde taaende Kapital, der kræ
ve forrentet, meden der paa Driftsregn-
kabet for 1924-25 kun blev ført <:a. 

5 660 000 Kr. til Udgift til f krivning og 
intet Beløb til Forr ntning. 

Disse Forhold maa tage i Betragt
ning ved Sammenligning af Driftsresul
tatet for 1925-26 ( nderskud ca. 29) 
Mill. Kr.) med 1924-25. Det vil da ses, 
at Re ultatet af førstnævnte ars Drift 
var ca. 5,9 Mill. Kr. ringere end af Drif 
ten det foregaaende Aar, der af luttedi>. 
med et nder kud paa ca. 91000 Kr. 

Af neden taaende peeifikation af 
Drift indtægtern i de nævnte Aar frem
gaar, at Indtægterne i 1925-26 i Forhol:l 
til det foregaaende ar kun har været fa]. 
dende for God - og Kreaturbefordring 118 

Vedkommende, meden de i øvrigt har vm
r t tigende. 

19'"211-25 1925-�(i 

I rift. indtægter i alt .. Xr. lli-'� 4· 500 137 631 700 

11.craf: l.'cr onbe[ordring • • ·7900 697•16700 

Gods- og ,Kreatur-

befordring ...... • 76 990 800 68 4-91 400 

Po. !befordring .. • 5 193 900 5 574100 

Andr Indtægter • 3415900 3 50500 

Den ærdele store I dgang skyldes 
for kellig Forhold, af hvill< nogle o�
aa har ramt Privatbaner og andre Tra

fikmidler føleligt, og af hvilke man særlig 
kal fr mhæve den tore rbejd konflikt, 

der trakte ig over Driftsaarets før te 
faaneder, endvider den om Følge af 

den dan ke Krones hurtige Stigning op-
taaede tærke Depre i n i Erhverv livet 

orr nclelig Muncl0 og Klove yg � her i 
Landet, der har medført betyd lig mindre 
Tran port af levende Dyr og af for kelli
gc Landbrugtprodulder. 

Om de mere betydende Forhold ved 
tat banerne Drift og konomi i Drifts

aar t 1925-26 skal man i d-t følgend� 
gøre Rede i tore Træk. 

Brændsel til Lokomotiver, Færger og Skibe m. v. 

Den amlede Indførsel af Brændsel til 
Lokomotiver, Færger og kibe i Drift -
aaret 1925-26 udgjorde ca. 344 000 c,
hv raf den væsentlig te Del leverede fr:1 

torbritannien. 
B holdningen af udenland k Brændsei 

v cl Drift aaret Begyndel e udgjorde ca. 
147 000 t, det samlede Forbrug ca. 356 000 
t. Ved Aar ts dgang var Beholdningen
ca. 135 000 t, svarende til ca. 4'/2 Maaneds
Forbrug.

Indkøb pri en for Kullene varierene 
fra Kl. 1 til Kr. 41 pr. t og udgjorde som 
Gennem nit ca. Kr. 26 mod ca. Kr. n
pr. t i det foregaaende ar (frit i Jern
ban vogn 11 r frit i Kranka erne. 

I denne Forbindel e bemærke , at man 
i Drift aaret Løb har øgt at oparbejde 
en kvalitativ bedre Beholdning ved Ind
k b af drøjere ( og derfor i Indkøb dyre
re) Kul orter. 

Det i arets Løb til Lokomotiver. 
Frorrrer rr kibe forbrugte Brænd el -
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'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
ca. 343 700 t - blev ført til Udgift med 
ca. Kr. 12 394 000 eller gennemsnitlig Kr. 

6,06 pr. t mod Kr. 44, 0 pr. t i det fore
gaaende Aar. I dis e Udgiftsbeløb er ikke 
alene medregn t Lagerprisen d. v. s. dell 

-; nnem nit pri pr. t, om hver Maaned 
opføre paa Grundlag af, hvad der er be
talt for den til tedeværende Beholdning 
m d Tillæg af paaløbn dgifter ved at 
bringe Brændselet i Kul0aard, men tillige 
l d0 ift •1· til dl v ring, ptændingsma
terialer m. m.

f inden land k Br nd el anvendte' 
Tørv til tation opvarmning. Prisen p:1�, 
'l'ørv udgjorde gennem nitlig ca. Kr. 23 
pr. t m d ca. Kr. �2 i det f regaaende Aar. 

Vedligeho:delse af det rullende Materiel. 

Der har lige om i de nærme t fore
gaacnde riftsaar været tigning i Værk-
t dem Arbejd mængd , men Arbejdet 

med Mat riell t edligeholdel e maa i 
øvri0t sige at have været normalt, og 
der har ikke i Drift aar t v ret Vanske
ligheder med Hen yn til Frem kaffelsen 
af de til Reparation af det rullende Mato
riel nødvendige Material r. 

Materialepri rne har gennemgaaende 
været faldend . 

I edenfor anføre Indkøbsmængdr•n 
for nogle af de vigtigste i Driftsaaret ind
købte Materialer: 

tangjern 9 200 kg, Blanktrukket 
Jern 20 900 kg, Profilj rn 146 400 kg, 
R.i tejern 14 700 kg, Støtt boltejern 65 800
kg, Pladejern 52 00 kg, tøbejern
270 900 kg, Bremseklod er 754 000 kg,
Hjulringe 639 800 I g, Eg planker 756 900
1, Fyrreplanker og -Br dder 3 751 800 I,
Kobber-Fyrkasseplade 82 900 kg, Cylin
derolie (for vaad og overhedet Damp)
127 400 kg, Mineralolie, ly , 37 600 kg, Mi
neralolie, mørk, 543 00 kg, Tvi t 136 700
kg, Træuld 63 100 kg.

Sporenes Vedligeholdelse og andre Forhold 

vedrørende Bane- og Signaltjenesten. 

Almindelig Vedligeh Idel e af Spor
n ttet er blevet foretag t i Aar ts Løb i 
fornødent Omfang ved Udveksling af u.1-

tjent Materiel, hvorho man paa for k !
lige trælminger har forst rket poret 
ved lndl· g af værer kinner og flere 

vell r pr. kinnelængd . '11il den almin
d lige V dligeholdelse af Hov dsp ren 
er for amtlige trækninger dkorn
rnende medgaaet i alt 2 514 løb. m kin
n r samt til F rstærkning 133 676 løb. m 

kinner. 
D n i 192 -24 i D bbelt poret pua, 

Fyn paabegynd te Forandring af kinn :-
tødf rbindel er ved Indlægning af kobL

de tød veller og Anvende! e af Vinkella
sker og vell skruer i 'tedet for de hidtil 
b nytt d lang z-La ker og kinne pi T 
er i Løl>et af Driftsaar t fort at i søndr 

por paa en trækning af 17 km. 'I il va
rende F randring er i øvrigt foretag t paa, 
et Par trækninger i Jylland. 

D n ved ven ke Baner anvendte »Ba
nevagt rdning«, der i 1923-24 for øg"
vis bl v indført l>l. a. paa trækningen 

arhu -Had ten, er i aret Løb for-
øg vi indført paa ti·ækning rne Es

bjerg- ig og Tommerup-Middelfart. 
Endvidere har man paabegyndt For øg 
med at forøg Banekolonnestrækninger
ne Længde paa Strækningerne Slage�::to 

tv cl, Dalmo e- kelskør, yborg
Tommerup og Skanderborg-AarhuR-
Langaa. Paa id tn vnte Strækning er 
For ø0et med Banevagt ordning mellem 

arhus og Had ten amtidig indstillet. 
For øgene med Anvende! e af Blinkly,' 

i frem kudte ignaler har givet tilfreds
stillende Re ultater, og Anvende! en er.' 

nu gennemført paa en tor D 1 af Stat:i
banerne trækninger. Endvidere bf1r 
man fort8at Forsøgen med nvendel e 
af ærlige ignalordninger paa Led og 
Bomme til ejl dnin° for de vejfarende. 

De i 1924-25 paabegyndte Radiotel -
fonifor øg med Hensyn til Korrespon
rlance mellem Færger og Land er ·afslut
tede. 

D r er i Driftsaaret Løb imprægneret 
265 003 tkr-. Fyrresveller (224 209 tk. i 
1924-25) og 6134 Stk. Bøgesvell"r 
(10959 tic i 1924-25). Gennemsnits-

201 

3 
s 

e 
( C s s s 

s 
s 

l ' 

C, L n !' C 

A s 
s :; 

0 

s 
1) 

80 os li 
C C S V 

b s 
s 

s 

se 
e 

-{ s 

s 68 

s 
88 

{ 

8 

s 

0 0 
c;, 

0 

æ 

s 
0 

s 
e 

0 

e 

e 
e 

s 
e 

ro 

0 
0 

s 

s ::, 

s 

s 

æ 
R 

s 

s 

s 
e 

s s C 
s ro s 

.:c s C s 
s C e 

C e e 0 e 
s s. s e 

3 
e 0 

B 
C 3 () s 

s 
s 0 s 

' • s 
s e 

C C' C e s .-3 s {!I 
e s i? 

s s 
0 e 

:-, 

' 
C s f:: 

so s 
e s 

A R s A R . s s s • C 
s 

s 
e 

s 
- Næs e s s N 

s s æ 
s ø s 

A s s 
s s 

s 
$ s 

s e 
s 

0 A s 
s s 

V e 

s 

C s 
s 



'DANSK fQKOMOTIV Ti DEN DE 
prisen for Imprægnering af Sveller har 
for Fyrresveller været 1,59 Kr. og for 
Bøgesveller 2,09 Kr. pr. Stk. mod h !Ll
holdsvis 1,95 Kr. og 3,44 Kr. det foregaa
ende Aar. 

I Løbet af Driftsaaret er Længden af 
Banestrækninger, der er forsynet med 
Stenballast, blevet forøget med ca. 123 km, 
heri medregnet det nye 2. Spor paa Stræk
ningerne Klarskov-Vordingborg, Skan
derborg-Hylke og Tjæreborg-Esbjerg. 

Endvidere er der til Brug ved Vedlig<:J
holdelses-, Forstærknings- og U dvidelse,J
arbejder anskaffet 4 869 Stk. danske uiiu
prægnerede Bøgesveller til en Gennem
snitspris af 7,31 Kr. pr. Stk. og 206 66-1 

tic uimprægnerede, udenlandske Fyrre
sveller til en Gennemsnitspris af 5,45 Kr. 
pr. Stk. Af Skinner er der indkøbt i Ud
landet ca. 4 015 t til en Gennemsnitspri::J 
af 152,87 Kr. pr. t, af Forbindelsesdele er 
i Udlandet anskaffet ca. 2 154 t til en Gen
nemsnitspris af 192,31 Kr. pr. t og i Ind
landet ca. 681 t til en Gennemsnitspris uf 
373,15 Kr. pr. t. 

Snestormene den 11. og 25. Novembtr 
1925 bevirkede - foruden et betydeHgt 

nerydningsarbejde -, at Telefon- og T �
legrafledninger paa Strækningerne Aar
hus-Hadsten og Randers-Grenaa, hen
holdsvis Fredericia-Børkop og Kauslun-
de-Strib blev fuldstændig afbrudte, hvil
ket medførte omfattende Reparationsar
bejder med ret betydelig Bekostning. 

Paa Ringsted-Hvalsø Banen fan.it 
der den 1. Februar 1926 et Skred Sted pat 
Vigersdaldæmningen, hvorved en Del d 
den vestre Dæmningsside kom i Bevæg l
se. Paa samme Bane fandt der den 5. 
Marts 1926 endvidere et Skred Sted i El
verdamsdæmningens vestre Side, hvilket 
efterfulgtes den 29. Marts 1926 af et nyt 
kred umiddelbart ord for det foregaa

ende. Disse Skred havde til Følge, at 

Toggangen paa nævnte Bane aflystes pa3, 
Strækningen Ringsted-Ortved fra 4. Fe
bruar til 6. Marts og paa hele Stræknin
gen fra denne Dato indtil 17. Marts, paa 
hvilket Tidspunkt Driften genoptoges med 

Udveksling af Passagerer ved Elverdams
dæmningen. 

Toggangen. 

Ved Drifttsaarets Begyndelse gjaldt 
Køreplanen af 1. Oktober 1924. 

En ny Køreplan for Sommeren 192:'.> 
traadte i Kraft den 15. Maj. 

Den 15. August 1925 blev den nye en
keltsporede. Banestrækning Ringsted
Hvalsø taget i Brug. 

Den 22. November 1925 indførtes M:}
torvognskørsel mellem Aarhus (Skole
bakken) og Grenaa Landevej mellem Ris
skov og Lystrup. 

Billigkørselen paa Søndage blev fort
sat efter de Regler, der var indført fra 1. 
August 1924. Da man ikke mente at kun
ne besørge den store Søndagstrafik i den 
største Feriemaaned, fandt der dog ingen 
Billigkørsel Sted i Juli Maaned. 

Vinterkøreplanen traadte i Kraft den 
1. Oktober. Med Undtagelse af Kørepla

nen for Nord- og Kystbanen, der som
sæd vanlig indskrænkedes paa Grund af
den mindre 'l'rafik om Vinteren, bibeholu
tes Sommerkøreplanen i det væsentligst0.

Om Ændringerne i Køreplanen hen
vises i øvrigt til Bemærkningerne herom. 

Det gennemsnitlig daglig kørte Antal 
Persontogskilometer efter �øreplanderne 
for 1924 og 1925 stiller sig saaledes: 

Sj.t:lland-fJlster JJlhlDd·FJn I all 

Køreplan af '/• 1924 14 055 km 23 901 km 37 956 km 
• 

1/,o 1924 13 017 • 23 780 • 36 797 • 
• ,.,. 1925 14 456 • 24 965 • 39 421 • 
• '/lo 1925 13 684 • 25 024 • 38 708 • 

Overfarterne. 

Antallet af Skibskilometer var i Drif:,,
aaret ca. 759 500 mod ca. 741 600 i Drift 
aaret 1924-25. Overførte Jernbanevogn
aksler udgjorde 1 021 659 mod 1 019 265 
Aaret forud, og af Motorvogne overførtes 
34 643 mod 24 475 i det foregaaende Aar. 

Med Hensyn til Priserne for de Mate
rialer, hvoraf større Indkøb foretages til 
Søfartsvæsenet, bemærkes, at Kulpriserne 
- som foran anført under Afsnittet
»Brændsel til Lokomotiver, Færger og
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"DANSK lQKOMOTIVTt DEN DE 
Skibe< - er gaaet betydeligt ned i Drifts
aarets Løb lige om Indkøbspriserne for 
møreolie har været en Del lavere end i 

Drift aaret 1924-25. For Tovværks Ved
kommende har Indkøbsprisen ogsaa væ
ret nedadgaaende i Aarets Løb, men gen
nem nitlig har den været omtrent dan 
samm som i 1924-25. 

Takstændringer. 

I Drift aaret 1925-26 er der - ved 
iden af de Fragtaftaler, som er truffet 

med forskellige Forsendere - gennemført 
en Række væsentlige Ændringer af TaK
ster og Tarifbestemmelser, hvoraf de fle-
te har medført Nedsættelser af Betalia

gen for Befordring af Personer, henhol;:ls
vis God og levende Dyr. 

Blandt de foretagne Ændringer af 
Takster og Tarifbestemmelser skal næv
ne følgende: 

Vedrørende Befordringen af Personer 

og Rejsegods. 

Den 26. Juli 1925 blev der indført mid
lertidige Undtagelsestakster for Befor
dring af Personer paa III Kl. og af en
sædede, tohjulede Cykler mellem Frede
ricia og Strib. 

Den 5. ugust 1925 indførtes særlige 
III Kl. Dobbeltbilletter til nedsat Betaling 
fra Tønder, Møgeltønder og Daler til 
Høj r Sluse. 

Den 1. September 1925 blev Billettak
sterne for Strækningen Ged er-W arne
miinde nedsat. 

Den 1. Februar 1926 blev Fragten for 
Cykler Befordring som Rejsegods med 
Eksprestog ned at fra tredobbelt til dob
belt Overvægt fragt, henholdsvis fra tre 
til to Gange Styktaksten for Cyklers Be
fordring med Ikke-Ek prestog. 

Den 25. Mart 1926 blev Bestemmeh,n 
om, at Indehaver af Maanedskort kan faa 
befordret 1 Stykke ugentlig Rejsegods, 
der ikke vejer mere end 25 kg, mod Beta
ling af 1 Kr., udvidet til at gælde ogs':ta 
for flere Stykker Rejsegods, der i alt ikke 
vejer mere end 25 kg. 

Ved1·ø1·ende Godsbeford1·ingen. 

Fra 20. pril 1925 blev Mindstetfrag
terne nedsat ( ca. 20-331/a pCt.) og lig,1-
lede Tillægget for Befordring under 
Dække ved Benyttelse af lukket Vogn el
ler Jernbanens Presenninger ( ca. 30 
pCt.) amt Fragten for lokale Transpor
ter over Havnebaner (20 pCt.). Endvi
dere blev den Vognleje, der opkræves ved 
for inket Af- eller Paalæsning af Vogne, 
nedsat betydeligt for Fristoverskridel33r 
paa mere end 2 Døgn. 

Den 5. Maj 1925 blev der indført en 
midlertidig Undtagelsestarif, hvorved 
Fragten blev nedsat med 50 pCt. for Fur
sendelsen af visse Varer mellem Malmø 
og de københavnske Stationer. 

Fra 1. Juli 1925 blev Taksterne for Be
fordring af Frimærkepakker nedsat navn
lig for Befordringsafstande under 120 km, 
og samtidig blev Bestemmelserne om 
Fragtb regning for tom, brugt Emballage 
ændret saaledes, at Tariferingen gøres af
hængig af, om Emballagen i de sidste 3 
Maaneder før Indleveringen har været. ho
fordret i fyldt Tilstand over Banerne eller 
ikke. 

Den 26. August 1925 indførtes en Und
tagelsestarif for raa og renset Benzin i 
Vognladninger fra nogle tyske til nogle 
danske Stationer. 

Den 27. August 1925 indførtes en Und
tagelsestarif for Klorkalk i Vognladni:1-
g r fra nogle tyske til nogle danske Sta
tioner. 

Den 10. September 1925 indførtes en 
Undtage! estarif for Smør i Vognladnin
ger paa mindst 12,5 t fra Københavns 
God banegaard til Warnemiinde. 

Den 3. Oktober 1925 blev Fragten for 
Befordring af tomme, i en fremmed Banes 
Vognpark optagne Godsvogne nedsat, og 
samtidig blev der indført Ekspedition n,f 

tykgods til og fra nogle Billetsalgs
steder. 

Den 15. Oktober 1925 indførtes en til 
Udgangen af Maj 1926 gyldig Undtagel
sestarif for vognladningsvise Sendin er 
af Hvidkaal til Eksport. 
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'DANSK fQKOMOTIVli DEN DE 
Fra 1. Januar 1926 blev Vognbestil

lingsreglerne ændrede, og der blev i For
bindelse hermed indført Lempelser i Be
stemmelserne om Fragtberegning for 
Vognladningsgods. Navnlig blev den 
Mindstevægt, af hvilken der skal betales 
Fragt, nedsat til 5 000 kg pr. Vogn und
tagen for nogle Specia1vogne, medens den 
tidligere ·var 7 500 kg for store Vogne. 

Ved1·ørencle Befo1·d1·ing af levende 
Dy1·. 

Den 20. April ·1925 blev Fragten for 
lokale Transporter over Havnebaner ned
sat ( ca. 17 pCt.). 

Den 1. Januar 1926 blev der indfart 
en Undtagelsestarif, hvorved Fragten f,,r 
Slagterisvin mellem alle Statsbanesctati

. oner blev nedsat gennemsnitlig ca. 25 pCt.

Statsbanernes Køb og Salg. 

Den Handelskommitteredes Virksom
hed er i Løbet af Driftsaaret udvidet, sa:1-
ledes at den Kommitterede ogsaa i væ
sentlig Grad medvirker ved Distrikternes 
Køb og Salg, hvorved det samlede Antal 
af Køb og Salg gennem den Kommitterede 
er steget til omkring 13 000 fordelt paa 
ca. 1300 Varearter. Værdien af de i den 
Anledning i Driftsaarets Løb foretag11e 
Dispositioner har beløbet sig til ca. 30 
Mill. Kr. 

Desuden har den Kommitterede ydet 
merkantil Bistand ved Behandling af for
skellige foreliggende Spørgsmaal, bl. a. 
saadanne,. der er knyttede til Vedligehnl
delse og Anskaffelse af Statsbanernes 
Færger og Skibe. 

Statsbanernes Personale. 

Det samlede Antal af fast og løst Per
sonale udgjorde i Driftsaaret 1925-26 
gennemsnitlig 22 203 (18 759 fast ansaEe 
og 3 444 Ekstraarbejdere) mod genne1:1-
snitlig 22 843 i Driftsaaret 1924-25 
(18 927 fast ansatte og 3 916 Ekstr.:i,
arbejdere). 

Hvad det præsterede Arbejde angaar, 
skal bemærkes, at Antallet af Tog- rig 

ejladskilometer er gaaet op fra ca. 17 ,93 

Mill. i 1924-25 til ca. 18,37 Mill. i 1925 
-26, medens Antallet af Vognakselkilo
meter er faldet fra ca. 540 Mill. til ca. 535
Millioner.

Det samlede Personale i Driftsaaret 
1925-26 var herefter - i Forhold til Ar
bejdsmængden - 8,82 Mand pr. Bane- og 
Overfartskilometer, 12,00 Mand pr. 10 000 
Tog- og Sejlandskilometer og 4,15 Mand 
pr.· 100 000 Vognakselkilometer, medens 
der Aaret forud til Bestridelse af de sam
me Arbejdsenheder medgik henholdsvis 
9,14, 12,74 og 4,23 Mand. 

(Fortsættes.) 

TANDHJULSLOKOMOTIV TIL 

BRUNKULSTRANSPORT 

Af Overingeniør Osvald Grun, Berlin. 
Oversat af_ Lokomotivfører F. Spoer. 

Tandinddelingen paa den Riggenbach
ske Tandstang, der kom til Anvendelse 
her, er, som den bruges de fleste Steder, 
100 mm, hvoraf Tænderne er 50 mm og 
Tændernes Bredde 120 mm som Afstan
den mellem Profilstængerne; Drivtand
hjulet paa Lokomotivet fik en Bredde af 
100 mm. Til Ind� og Udkørselsel til og 
fra Tandstrækningen bruges een eller ·
hvfs Lokomotivet har to Drivtandhjul -
to lodret bevægelige 2,6-5 m lange Tand
stangtunger med Ledeskinner, hvorved 
Ind- og Udkørsel til og fra Tandstangen 
lettes, og Tænderne paa Tandstang og 
Tandhjul ikke er saa udsat for Beskadi
gelse. Tandstængerne er sædvanlig be
regnet paa et Tandtryk af 7500 til 
10 000 kg. 

De nye Lokomotiver maatte bygges 
efter disse Forudsætninger, d. v. s., Tand
hjulsmaskinen maatte være i Stand til 1:1,t 
udøve en Trækkekraft, der netop var saa · 
stor, som Tandtrykket tillod, og den vi
dere nødvendige Trækkekraft maatte Ad
hæsionsmaskinen saa udvikle. Da Loko
motiverne skulde anvendes overalt i Brun
kullejet, blev Sporvidden kun 900 mm. 

Efter indgaaende Undersøgelser og 
Beregninger om den _bedst egnede Loko-
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'DANSK fuKOMOTIV1iDENDE 

Fig. 1. Borsig-'FirecyliJJder-JCompound-Adbæsions- og Tandhjulslokomotiv Lil 900 mm Sporvidde. 

Hovcdmaalene: 
Cylinderdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 mm 
Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm 
Hjuldiameler .......................... 880 mm 
Drivtandbjulels Delecirkeldiameter ...... 860 !llffi 
Tandbjulsudvek�liTigsforbold . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
Fast Hjulstamd ........................ 2000 mm 
Samlet ::EijulafsLand .................... 3260 mm 
Kedellryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 at 

motivtype fik Borsig-Værket Bestilling 
paa to C Firecylinder-Kompound-Adhæ
sions- og Tandhjulslokomotiver for over
hedet Damp, som skulde udføres efter de 
særlige Forhold ved en Tandhjulsbane. 

Som det vil ses i Fig. 1 afviger Lokomo
tivet kun fra de almindelige Lokomotiver 
ved Tandhjulsmaskinen, som er anbragt 
over Adhæsionsmaskinen. De fire Cylin
dre har samme Diameter og samme Slag
længde; de nederste Cylindre er Højtryks
cylindrene, og de øverste er Lavtrykscy
lindrene. Mellem Cylindrene er der under 
Røgkamret anordnet en flerdelt, stempel
agtig Vekselglider, gennem hvilken Loko
motivet efter Behov kan fungere som Tvil
ling- eller Kompoundlokomotiv. Til Kør
sel paa vandret Bane og Bane med min
dre 'stigninger bliver Vekselglideren stil
let saaledes, at kun Adhæsionsmaskinen 
arbejder, medens Cylindrene gennem 
Vekselglideren sættes i Kompoundvirk-

Fordampningshedeflade . . . . . . . . . • . . . . . . . . 64 m2 

Hedeflade i Overbetleren . . . . . . . . . . . . . . . . 32 m2 

Samlet -Hedeflade ........................ 96 m2 

Risteareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 m2 

Vandbeholdning .......................... 3 m3 

Kul beholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m3 

Tornvægt .............................. ca. 33 t 
Tjenestevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 l 

ning, naar der køres paa Tandstang
strækningen. 

Overensstemmende. med Tandhjulsud
vekslingsforholdet arbejder Tandhjulsma
skinen med 2,2 Gange større Omdrvj
ningsa�tal end Adhæsionsmaskinen. Ved 
denne bemærkelsesværdige Beregning 
gøres Kompoundvirkningen mulig med 
lige store Cylindre; denne Byggemaado 
har den særlige Fordel, at alle Drivværks
og Styringsdele har samme Dimensioner. 
Gennem en i Røgkamret anordnet Frisk
dampventil kan Føreren ved Hjælp af e� 
Træk paa Førerpladsen tilføre Tandhj.uls
maskinen Kedeldamp, hvad der er af stor 
Betydning ved Indkørsel til Tandstang-· 
strækningen og ved Igangsætning pa:1 
Tandstangstrækningen. 

Tandhjulsudvekslingen og Drivt1nd
hjulet er konstrueret og lejret paa en gan
ske særlig Maade. Udvekslingsakslen, paa 
hvilken Lavtryksmaskinen arbejder, og 
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'DANSK lgKOMOTIV 1i DEN DE 

Drivtandhjulsakslen hviler i Lejer, som 
er anbragt for kydelig paa Rammen og r 
forbunden med Syre tænger, der sikrer c•_r1 
ligelig Indgriben af dvekslingstandhju
lene. Den nederste Ende af tyrestænger
ne er desuden forbunden med en ved hver 
af Hoveddragerne anordnet Længdedra
ger, der med Enderne hviler paa Driv
hjulenes og de forreste Kobbelhjuls Ak-
elkasser. Ved den Anordning forhindre" 

det, at Drivtandhjulet f lgcr Lokomotivets 
fjedrende Bevæge! r og bidrager til 011 

sikker Indgriben af Tandhjulet i Tand-
tang n. 

D r er for at have en god Oversigt r•g 
Tilgrongelighed til de indre Drivværks:
dele an vendt Barreramme (Stangramme), 
som den almindelig bruges paa de ame
rikanske Lokomotiver. Cylindrene, der 
ligger over hinanden, er hver for sig med 
Gliderkasse støbt i et Stykke og fastgjort 
paa Rammen. Dampfordelingen sker mt >d 
almindelige Stempelglidere med ·indvendig 
Tilstrømningen. Gliderne bevæges med 
den bekendte Heusinger tyring. 

For at gøre Lokomotivet saa ydelses-

dygtigt som muligt er K d !trykket 16 at. 
chmidts Overheder er indbygget i Rø6-

kamret og overheder Dampen til 320-350 
Grader. tempelstængerne er af Hensyn 
til de forholdsvis store ylindre og An
vcndel en af overhedet Damp ført gennem 
de forreste Dæksler for at opnaa en bed
re Føring af Stemplerne. 'l'il Tætning 
ved tempel- og Gliderstængerne anven
d s Osten og Kr isingcrs s lvtættendc 

topbø ninger; Glidere og Stempler smø
re med en Bosch-Sm r pumpe, der be
væge af Drivværket. 

Som det bruge paa Tandhjul baner 
skydes Toget fra Brunkullejet op ad 
Stigningen, Fig. 2, og det tomme Tog kø
rer n d i samme Orden med Lokomotiv t 
neder t paa Faldet. Det forøger Drifts
sikkerheden i høj Grad. at Vognene ved 
et indtræffende Kobling brud ikke kan 
løbe ned ad Faldet; men ikke desto mi�1-
dre behøves yderligere ikkerhed foran-
taltninger, hvorved Lokomotivpersonalet 

kan køre over de stærke Fald, og som ved 
en indtrædende Defekt paa Lokornotivd 
kan stand e hele Toget. Derfor er L,)-

Fig. 2. Adhæsions- og Tandhjulslokomotivet merl Tog paa en '.randstangstrækning med en Stigning 
paa -67 pro mille. 
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,Fig. 3. Adhæsions- og Tandhjulslokomotivet med Tog i Bruukullejel. 

k motivet efter Forskrifterne for Tand
l1jul baner forsynet med Trykluftbrem e, 
i dette Tilfælde We tinghou e-Brems n, 
der og aa brem er Vognene og virker au
tomati k, hvis Toget sprænges. Tand
hjul ma· kinen brem es med et kru1}
Brem ebaand, der virker paa Krumtap-
kiv n og paa et Brem etandbjul paa d n 

forre te Kobbelaksel. 
L komotivet er ogsaa udru tet med 

Riggensbacb Modtryksbremse, som nu 
bruge paa næsten alle Bjergbaner. Med 
d nne Brem e alene kan Lokomotivførn
ren brem e Lokomotivet og Toget saa 
kraftigt, at Kørslen ned ad Faldet fore
gaar langsom og ikker. 

Brem ens Virkemaade er følgende: 
r aar Lokomotivet paa edadfart n 

har pa eret Tand tangstungen, lægger 
Lokomotivføreren tyringen mod at Kø
reretningen, hvorved Stempl rne indsu
ger og sammenpresser Luft i Cylindrene. 
For at undgaa Indsugning af od og Røg
kammer muld lukkes dgangsrør t ved 
Hjælp af den foran nævnte Vek elglider, 
og amtidig dannes en ny Aabning, der er 
forsynet med en i, hvorigennem Luften 
indsuge af templerne og sammen pre3-

i Kraftdamprørene og Overhederele
menterne, saa der bliver t Modtryk paa 
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Stemplerne, om gennem Stempel- og 
Drivstæng rne virker. kontra Hjulene 
Bevæg 1 e tretning og br mser Toget. 
Fri kdampventilen, gennem hvilken der 
kan tilføres Lavtryk cylinderen Kedel
damp direkte, er ogsaa indrettet som 
Bremsereguleringsventil for Modtryk·
brem en. aar Føreren aabner d nnc 
Ventil, str0mmer den komprimerede Luft 
ud i Atmo færer gennem Skorstenen, der 
er indrettet som Lyddæmper, og Brem 1)

virkningen formindskes eller ophører. 
Da den indsugede Luft ophedes stærkt 

ved Komprimeringen, aabnes samtidig 
med, at Vekselglideren omskiftes, en 
Ventil paa Fyrka ekappens Dørplad3, 
hvorig nnem Kedelvand sprøjtes ind i 
Højtryk cylindrene og afkøler disse. Den 
Mængde Kølevand, der indsprøjtes, maa 
tilpasse , aaledes at det fordamper fuld-
tændig i "'ylindrene, hvorfra Dampen 

un.dviger gennem kor tenen sammen med 
den ov rflødige komprimerede Luft. Meget 
vigtig for Brem ninger af Adhæsionshju-
1 ne er en god Sandspreder, i Særdele -
hed naar Vejrforholdene fomindskcr 
Gnidningen mellem Hjul og Skinne; Lo
komotiv t er derfor udrustet med god 
Trykluft sand predere, om kan benytt s 
efter Behov i begge Køreretninger. 

I) 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
Om den almindelige Anvendelse af d0 

nye Lokomotiver skal følgende nævnes: 
Lokomotivet gøres tjenestefærdigt og 

tilkoble det tomme Tog paa et Sted over 
Brunkullejet og kører over Tandstang
strækningen ned i Lejet hen under Gra
vemaskinen, som det ses i Fig. 3. 

Naar Vognene er fyldte, kører Lolo
motivet med Toget først som almindeligt 
'I'villing-Adhæsionslokomotiv, indtil det 
er i I ærheden af Tandstangtungen. Saa 
sættes Tandhjulsmaskinen langsomt i 
Gang ved at indlade Friskdamp i Lav
trykscylindrene. Efter· at Tandstangfun
gen er passeret og Drivtandhjulet griber 
ind i 'randstangen, skiftes Vekselglideren 
om, saa Lokomotivet arbejder som Kom
poundlokomotiv. Regul�toren lukkes helt 
op, og Styringen lægges i en passende 
Fyldningsgrad. Da Maskinerne skal præ
stere den største Kraftydelse op ad Tand
strækningen, maa Fyret forinden lægges 
godt tilrette og gennembrændes, for at det 
højst tilladte Damptryk kan vedligeholdes 
Paa den stærkeste Stigning kan der køres 
med en Hastighed paa ca. 8 km/Tim. Paa 
det Sted, hvor 'frækstangen ophører om
skiftes Vekselglideren, og Lokomotivet kø
rer atter som Tvillinglokomotiv. Tand
hjulsmaskinen løber ud, med den Damp. 
der findes i Receiveren, og sættes derefter 
fast med Skrue-Baandbremsen. Ved Kul
bunkerne tømmes Vognene paa nogle faa 
Minutter ved Hjælp af Selvaflæsseindret
ningen, der manøvreres med Trykluft. 
Den nye Kulbefordringsbane er anlagt 
uden Afbrydelse af Driften, og efter at L0-
komotivpersonalet var blevet fortrolig 
med de nye Lokomotiver er Kædebanerne 
fjernede. 

25 AARS JUBILÆUM 2:;,:am --�-� Q1l 
·. •:.�'--.+t ·il

Den 1. Oktober J-an følgende iLokomolivførere 
fejre 215 Aarsdagen for deres Ansættelse som Lo
komotivmænd: 

J. A. Nielsei,,, 1Elmevej, Frederikshavn, blev an-
at .som iLokomotivfyrb. i Frederikshavn, kom sene

re til Aalborg, blev v,ed Forfremmelsen stationeret 
i 'Fredericia, men var der kun i kort Tid, hvor
efter han vendte tilbage til IFrederikshavin,. Jubi
laren er en pligttro [[,okomotivmand og god Orga
nisationsfælle, der har deltaget i Afd. Bestyrelsen 
som .Kasserer. 

Vi ønsker, at han endnu i mange Aar maa 
varetage -�in Gerning i D. S. B.s Tjeneste, og v1 
gratu-lerer i Anled11ing af Jubilæet. 

P. A. V. - V. Heftholm.

G. Anlcerstje-rne, Aærhus, Bopæl: iRol igbed ·vej �
Viby, Jylland, hører Lil de rolige Naturer, der 
samvittighedsfuldt passer sin Lok.0111.olivførcl'gcrnin!{ 

G. Ankerstjerne. 

og sit Hjem. Jubilaren har i mange Aar tilhørt 
Aarhus A[d. og er fremdeles et godt og i·nleresseret 
Medlem af J)_ L. F. 

Afd. ønsker li-1 ·Lykke med Dagen. 
fl. 

R. Bille, Rønnealle 1, Brande, ansattes j Kø
benhavn H. og har derefter forrettet '.l.'jenesle for
skellige Steder som Sorø, Korsør, Aarhus og Sil-

R. Bille. 

keborg. :B. forfremmedes 1. .Juli 1916 fil Loko
motivfør.er i Kor.sør og kom .1. April 1917 til Bran
de, hvor ,ban nu synes at høre til den faste Stab. 
,Jubilaren er en rolig og støt Lokomotivmand_ og 
er meget ,interesseret ved D. L. F.s ,Møder og be
klæder tillige forskellige Tillidsposter ,som Bor.ger 
i Byen. - Til [[,ykke med Dagen. 

M. R.
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'DANSK[QKOMOTIVfiDENDE 
fl. P. Pedersen (Alstrup), Kjobe11/u1v1� Gb., bo

ende ondcrgado •�5, 3., Kbhvn B., var· i mange 
.'\ar stationeret i 1Mas11cd. und og har nu i flere 

Aar u lforl sin 'l'jcnc. le med lation paa Gb. Ju
bilaren, dN er kendt som en paalidelig Lokomo-

N. P. l'edersen. 

livmand, har i d' (ol'iøbn 
. varsf11ldc Gerning paa en 
er Grund l il al øn.·ke ham 

2.'i Aar ud ført sin 
aada11 Maade, al 
til Lykke d rmcd. 

an
der 

Vi 
vil dC'rfor, da han nu laar paa killclinien og er 
frC'mad mod den Tid, der kommer, bringe ham 
en 'Hilsen, som den god Kammerat han er og 
for hans Trofasthed overfor Organ i. ati nen. 

Til Lykko med Mærkedagen og FI •Id og Lykke 
i den kommende l'id. 

C. 

H. P. S. Lu11clb71, Nygaard v j 17, Esbjerg, og 
H. P. Johansen, Lu ·asvcj 5, Korsar . 

JERNBANEUHELD SOM FØLGE AF 

EENMANDSBETJENING 

I L komotivtidende t·. omtalte vi el paa Mit-
tcwaldbancn pas crcl J rnbancuh Id, hvis Aarsag 
var, al den ene IMand, om betjent Togets clck
l risk Lokomotiv, var faldet aL Vi kan nu fortælle 
orn en lign nde Tildrage! o i 'England. El øndag -
log, væ entlig medførende Bybebo r , der havde væ
ret paa Udflugt til iKystcn, kørte mod n ·Hastighed 
af ca. 65 km/T. ind paa ewcastlc talion, hvor 
del kuld holde. lmidl •rtid tand de Toget ikke 
ved , talioncn, men for'lsallc sin Ji art, livilkel havd 
til Følge, al del i lationen mod, alle Ende, paa Pn 
2'5 m høj Viadukt, tørn de mod cl G d log. Heldig
vi · var Viadukten. Gelænder stærkt nok til al hin
dre Vognene i al falde ned, saa Antallet a[ tilskade
komne Passagerer var forholdsvis ringe. Da man 
under Oprydning arbejdet imidlertid ikke kunde fin
de Lokomotivføreren, hverken paa Broen eller Jo 
underliggende .Hu es Tage, oglc man tilbage arl 

trækningen, hvorfra Toget var kommet, og fandt 

da han Lig paa en Bro 3 km for Ulykk stedet. 

D l formode , al Lokomotivfør ren Ullder Kør -
len har lænet ig ud af Vinduet, og al han herved 
har slaa l Hovedet mod Broovcrbygningcn, hvl)r
for han er faldet h IL ucl .a[ Ma kincn. Den auto
matiske ikring fora11stalt11ing - Dodmand haaud
lagct - har ikke virket, og Togol korte allsaa videre 
indtil ammen lød l. 

0111 ,beggo disse Uheld gælder del, al del kun 
t•r Tilfælclighcdcr, der har bevirkol, al ikke Mas. er 
.if M nnC'skcliv gik tabt. Lig s m cl l og. aa af di�Rc 

held . , al Eenmanclsbctjenin, af Togfr mdrifls-
111idll'r ikke C'r absolut , ikker. 

K. 

Vccl aliclo i Colorado afsporede.· cl der meget 
bekend l Tu risllug • ccn ie p ial «. Lokomolival, 
PakvognC'n, 2 Pulmannvogne og l ovevogn tyr-
lede ned i Arkan. a Plod n. 15 Per oner dod�, 
50 aarcdos. 

En Tovsvævebanc, som i Byen Denver i Colo
rado fort til cl overfor liggende Iljærg, er bri. let. 
Vognen styrtede i Dybel og kn11 tos mod J(lipperne. 
15 P r. oncr død , 4-0 aarcdes. 

Et syndflodlignende Regn kyl i Øslspanien for
aarsagedc ved lalionen Tartosa J rd kr d, hvorved 
et Tog fra Barcelona til Val ncia af. poredes. 24 
Per. oncr dode, aarcde 

Vorcms. 

RABATBILLETTER 

Paa Porening ns 1'i:onto1·, y Ve lergado 7, 3., 
kan Mcdle111mcr købo Rabatbilletter til Zoologi. k 
Have og Folketeatret. 

Ocerfort fm D . • .  & li!. li'. lit D. L. le 

·

I. cpl mb r 1926: Lokfb. Aspr. . Aa. Ivor·s1Jn 
og C. M. G. J<nucl en, Fred ricia. 
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I CK~~'.~}!J. 1t~~1· 
Telefoner ; Cen~ral 768 og 10028. 

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Specia lit , t : 

Bandager tll vanskelige TIifæ ide. 

0 Amk. Gummivare 
talast rt Vesterg ade 3 n,11. I . 
\INerspnjter, Saanco .t. S11epltjt1rll~ler 

Ill . Pmhue ø1114 lSO ttre i Fn11rk. 
J I (RU llSPEUITIUl Tel1. IJeo 1195 

Jernbantrura4 10 pCl. li 1ba1 

For smudsige Hænder brug 

Aggerbecks 
Motor-Sæbe 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

Trætte og emme Fødder 
og1_lle Fod lidelser afhjælpesøjeblikkelig ved 

D.!Sd,olls 
Metode 

I alle Byer findes autoriserede Forhandlere 
Egne }Clinike,· findes : 

I København: 
Raacllrnspl. 4, Helmerhus, 

I Odense: 
Ve terg. 89, Hj. af Pantheonsg. 
Nærmeste Forhand ler opgives af 

KnudLn ca , Norresog.a5. KIJh.X. 
PLEJ FØDDERNE 

Nu lugter" Tiklo" godt! 
Den etærke Duft er nu forsv undet; 
man Renseevnen er uforandret. 
"Ti klo" renser Hænder og Tøj 
fo r Olie, Fedt, od, Maling, Tjære 
o. lign. og er ganske uskad elig. 

Worning & Petersen, Vejle. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LO-:J:HARD'l' DAHL. 

Vesterbrogade 11 . Telefoner 3067 & 5605. H elgolandsgade 1 . 
FILI AL : Vodrofhv ej 22 . Tel efon Ves ter 3992 . 

Største Kolonia l- og Konserves-lmpo,-t i Danmark. - Direkte fra Pt·otluce11 t til 
Porbruger, <le rfor altid billig t. - \' ure A utomobi/er korrr 011crall i l:J yen ou l· nrslwder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Porhrugsforening. 

Søg vore Restauranter 
.,Hallen" 
Veste1'brogatle 35 
Tlf. Vester 8885 

,,Sønderbro" 
Amagerbrogade 7 
T elf. Amg. 367 

'; God·;billig Mad 

,,Taa rnborg " 
Allegacle 18 

Tlf. Vester 1990 
,,Øbro" 

Østerbrogade 39 
Telr. Øbt·o 1039 

Pmsionærer ,modtages 

,,Nø rrehal " 
'o rreb rogacle 
Tlf. ora 10&! 

" Mejlhal " 
tore Tol'v lG, Aal'irns 

Telf. 6047 

Inge11 Drikkepenge 

Kvindernes Alkoholfrie Restauranter 
e 

I De ~ ,ep~~ ~ t ~.,,~,?es~~ .. ?. ~,! ~1: æ n d 
kotøj forretninger 

Veslerbrogade 120 - Istedgade 86 
Veslerbrogade 79 

F'odtøj kan faas ti l mine bekendte billige kontante Priser I 
paa Ratebe taling - uden Udbetaling 

J A k , Bageri & Conditor i g Ø p S O V S }'len borggade 61. Tlf. Ve t. 857 
anbefaler sig fl d'Herrer .Ternbanemænd med I . Kla1H!t'8 Vnrer. 

Bestillinger paa tørre og mindre Kager til Selskaber mod tRges. 
Jlor~en br.ød brinr;t> s . ltlor~enbrød hrin"t'8. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20e 
anbefaler sig med I. Kl.& Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Bøger Papir - Musik Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

'11elf. 9327. Istedgade 64. lstedgaartl. Telf. 9327. 

N. P. Hostrups 
Ll&kletemagaeln 

W alkendorffsgade 34-36. - Telf. 778. 
Gl. Kongevej 103. - Telf. 13577. 

Til Uniformsbrug 
er in tet bedre end 

Gummi- & 
Zephyr-

Kravetøj og flipper. 
Føres i alle Facons og fle re Farver. 

K. Hl 'l.1Z. 
Praktisk og billigt. Enhver kan vaske sel v. 

Filial: Molbcch vej 21, 
Hj . af Vi erslev Alle. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avisposlkonloret d. 21. Seplbr. 
Redaktion: Veslerbrogade 98 A 2, Kjøbenhavn B. 

'l'lf. Vester 8173 eller Cenlr . 114,613. 
Udgaar 2 Gange maaned.lig. 

.Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 3, København B. 

'l'elefon Central 14,613 . 
Kontortid Kl. 10--4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, F alkoneralle 11. 
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