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FRA AAR TIL AAR 

Det nu forløbne _-\..ar har, som det Yar at 
vente, været en stille Kamp mod det Tryk. der 
hviler paa Tjenestemændene som Følge af hele 
Nedskæringspolitikken. Der kan derfor ikke 
blive Tale om Fremgang; man har endda maat
tet føle sig tilfreds naar altfor følsom Tilbage
gang har kunnet undgaas. Aaret har for saa 
vidt været et roligt Aar. som der egentlig ikke 
er sket saadanne ærlige Tildragelser som 
Aaret forud var saa rigt paa. Da tog Mini
steriet jo kraftigt fat og bragte ud af Verden 
med nogle Pennestrøg forskellige af de God r, 
Tjenestemændene havde forskaffet sig. Men 
var der i Grunden noget mere at tage fra Tje
nestemændene, efter at man det foregaaende 
Aar uden anden Begrundelse, end Mad en 
Mygdals geniale Begrundelse at man først 
maatte nedad med Tjenestemændenes Lønnin
aer og dermed en Nedgang i de offentlige Ud
gifter, og deraf maatte naturlig følge den Kon-
ekvens, �edgang i Lønninger ogsaa for de 

private Arbejdere. hvilkeit har vi t sig slet ikke 
at passe, og endvidere PrisniYeauet Nedgang. 
hvilket ogsaa har spottet Regeringens Spaadom. 

etop fordi Regeringen fik Held i sine Bestræ
belser -ved Forliget 1927 ved visse Forligsmæg
leres Hjælp har alle Tjenestemænd maabtet be
tale forlods for den Fred, vi har levet under 
1928. Og den har vi betalt meget for dyrt, 
navnlig naar tages i Betragtning, hvad de fle te 
af de Penge, vi har mawttet afse, er blevet brugt 
til og skal bruges til. En Lysning bragte Aaret 
dog Tjenestemænden , og det er, at de Tjene
stemænd. der havde været med til at·bringe For-
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liget af 1927 til , erden, nu er ude af agaen, 
ikke mere er i Organi ationerne Tjen te. 

Det har i Aarets Løb ikke manglet paa Lyst 
fra Administrationens Side til at faa mere ud 
af Personalet end gørligt var, og dette har na
turligvis i Særdeleshed vist ig paa Tjeneste
tidsomraadet, idet at Tjenestefordelingerne er 
strammet saa meget som gørligt, hvilket er en 
ret naturlig Følge af en forøget Kørsel, naar 
denne skal udføres af det samme Antal Perso
nale eller et endog mindre Personale. Det er 

lykkedes Organisationen paa dette som paa ad-
killige andre Omraader at faa rettet en Del, 

men de Ønsker, der er fremsat af Organisatio
nen, som f. Eks. med Hensyn til Forlængelse af 
Lokomotivførernes Ferie, et eventuelt Trøsttil
læg til samme, har ikke kunnet finde Lydhør
hed hos Regeringen enten paa Grund af Kon
sekvenserne eller paa Grund af den forestaa
ende Lønning revision. Saadanne Betænkelig
heder har imidlertid ikke gjort sig gældende 
med Hensyn til deit for Assistenterne fremsatte 
Krav angaaende den nye Avancementsstilling 
»Overa sistent«. Vi noterer ikke dette, fordi
vi paa nogen Maade skulde se skævt til nogen
af vore Medanswtte, men alene fordi Ministeriets
Holdning synes os noget uforstaaelig overfor
andre efter vort Skøn ligesaa berettigede frem
satte Krav. Men i Ministeriets Holdning læses
derimod ret tydeligt, til hvilken Side dette øn
sker at støtte sig ved den forestaaende Løn
revision. Herom er man imidlertid allerede tid
ligere blevet underretteit gennem Blade, der
staar Regeringen nær, idet de har tilkendegivet,
at det var »Retfærdighed«, de vilde, og en Følge
heraf var den, at det var den bedre stillede Sidt;i
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af Tjenestemændene, der eventuelt skulde haYe 
Lønpaalæg, naar Revisionen kulde foretages. 
Vi haaber imidlertid, at det ikke kommer til at 
gaa saa let for Regeringen med den · Revision 
planer, som den haaber. 

Det nye Aar kommer vel for en stor Del til 
at staa i Lønningsrevi ionens Tegn, og af den 
Grund er det en uomgængelig Nødvendighed, 
at Tjenestemændene staar urokkelig samlet, det 
der sidst skete, viser os tydeligt, ait naar vi 
ikke staar samlet, risikerer vi, at det gaar os 
ilde. Derfor maa alle Bestræbelser samles om 
a,t møae ålle Anslag med en Enhedsfront, og d3: 
skal vi nok klare os. Hertil kan vi knytte 
nogle Ord om Deltagelse i Oplysningsarbejde. 
Vil man efterhaanden opnaa Fordele for sin 
Stands eller sin Organisations Vedkommende, 
er det nødvendigt, at man søger at tilegne sig 
al den Viden, man kan overkomme, uans t om 
det skal koste Tid og Penge. Paa det Omraade 
er vi fuldstændig vore egne Herrer, vi kan selv 
bestemme de Retningslinier, vi vil gaa efter, 
saavel som den Maade, det skal ske paa. Alle 
Steder indenfor alle Fag er der en stigende 
Trang til Viden, til Kundskab, og det gælder 
nu at tilrettelægge Planer i den Henseende for 
den kommende Tid. 

Vi hilser det nye ar velkommen med dets 
G-læder og dets Skuffelser, vi skal jo over det
altsammen, men vi møder det med det sædvan
lige gode Humør og klare til at tage imod.

Med disse faa Ord vil vi gerne ønske alle 
vore Læ ere et rigtigt 

GLÆDELIGT NYTAAR! 

FRA DET SVUNDNE AAR 

Januar: 

Statsbanerne foretager Afskedigelse af 19 
Lokomotivfyrbøderaspiranter, der var antagne 
med fast Ansættelse for Øje. 

Vi beskæftigede o i v01,t Fagblad med et 
Tilfælde, der var passeret paa Strækningen mel
lem Valby og København, hvor to Tog var kom
met ind paa samme Interval. Sagen gav Anled
ning til forskellige Udtalelser i Dagspressen, i 
hvilken bl. a. en af Statsbanernes højere Em
bedsmænd søgte at reducere det passerede til en 
Bagatel. 

Der indsendes Andragende om Forlængelse 
af Ferie for Lokomotivførere over 45 ar. 
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Generaldirektoratet D'}eddeler, at Motor
YOgn førerne >lø-Hl efter Organi ationens 
Hen tilling ogsaa vil faa Motorførertillæget 400 
Kr. aarlig. 

Fe b rua1·: 

Pristallet for Februar Maaned bekendtgøres 
og viser, at Priserne staar paa samme 'Niveau 
som ved foregaaende Pristals Offentliggørelse. 
Pristallet er stadig 176. 

Normeringsforslaget for 192 -29 forelæg
ges og er præget af Nedskæringen. Organisa
tionen fremsender i- den· Anledning- en Skrivelse 
til Generaldirektionen. . 

Der fandt en Forhandling Sted angaaende 
Motorvognsførernes lønningsmæssige Place
ring. Forhandlingerne førte til, at Generaldi
rektoratet til .r ormeringslovens 2den Behand
ling stillede Forslag om at udnævne 52 Motor
vognsførere i 12 c Lønningsklasse. 

Der afholdtes Hovedbestyrelsesmøde 17. og 
18. Februar. Paa dette Møde vedtoges det at
yde de Medlemmer, der var blevet arbejdsløse,
en ugentlig Understøttelse.

Baneingeniør I. Kri tensen holder Foredrag 
om ignalreglementet. 

Marts: 

Lønningsraadets Formand, Departements
chef K. N. Kofoed, holder Foredrag om: »Bør 
Tjene temandsstillingen være en egentlig Livs
stilling eller et tidsbegrænset Kontraktforhold«. 

Den til Undersøgelse af Muligheden af at 
skaffe Statsbanerne forøget Trafik nedsatte As
sistentkommission afslutter sit Arbejde og af
giver en udførlig Indstilling til Ministeren. 

Forretningsfører for Dansk J ernbanefor
bund Ch. Peter en bliver Landstingsmand i 
Stedet for afdøde Fru Iina Bang. 

April: 

Privatbanelokomotivmændene afholder Kon
gres i Sønderborg. 

Maj: 

ommerkøreplanen træder i Kraft den 15. 
Maj. Samtidig tages det nye 3. og 4. Spor i 
Brug paa Klampenborgbanen. - Den udvidede 
Køreplans Ikrafttræden betyder en Stigning 
paa ca. 3000 km daglig. 

Fra russisk Jernbaneforbund modtages Ind
bydelse til Delitagelse i en Kongres i Moskva. 
Indbydel en blev ikke modtaget. 
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Uheldsforsikrings-Forening�n for de danske 
Statsbane:cs Personale afholder Repræsentant
skabsmøde. 

Juni: 

. Norsk Lokomotivmands Forbund afh0ldt 
Aarsmøde i Oslo. 

Nordi:Sk Lokomotivmandsforbund afholø.t 
Kongres i Trondhjem. 

I Tyskland forefalder flere J ernbaneulyk.
ker, der. sættes i Forbip.delse med de omfangs·: 
rige Personal!=Jip.dskrænkninger. 

Ved Bollnas i ordsverrige fandt Na;tten 
til 22. J.uni en frygtelig Ulykke Sted ved at et 
Hjælpelokqmotiv stødte sammen med et Eks
prestog. 16 Mennesker dræbtes og 20 saaredes. 

Danske Jernbaners. Afholdsselskab holdt 
Aarsmøde i Fredericia. 

Jernbaneforeningen afholder Aarsmøde, paa 
hvilket Assistent L. Chr. Larsen faldt som For
mand og afløstes af, Trafikinspektør J. Okkels. 

Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesor
ganisation afholder Delegeretmøde i _vejle . 

. Dansk Jernbaneforbund afholder Kongres i 
Helsingør. 

Der føres Forhandling med Generaldirek
toratet angaaende Udvælgelse af Kørelærere. 
- Samtidig forhandledes 3. Distrikts Kørsels
fordelinger.

Juli: 

Internaitionalt Transportarbejder Forbund 
afholder Kongres i Stockholm. 

» Vor Stand« skifter Redaktør, idet Stations
forstander N. C. Henriksen overtager Redaktio
nen ef.ter Frk. Westergaard. 

I Dagspressen fortaltes det, at Burmeister & 
W ain havde bygget det driftssikre Dieselloko
motiv og at Problemet dermed var løs,t. Det 
viser sig, at Burmeister & Wain har Diesel
lokomotiver under Bygning, og at det derfor 
ikke kan vides, hvorvidt Problemet er løst. 

Nordisk Jernbaneniands Union afholder 
Sekretariatsmøde i Stockholm. 

Venstreblade begynder at tale om Lønnings
lovrevision. 

Der sker flere større Jernbaneulykker i 
England, Polen og Tyskland, der kræver man
ge Menneskeliv. 

J ulipristallet offentliggøres. Det viser in
gen særlig Forandring og Tallet staar fremde
les paa 176. 
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August: 

Der indtræffer i Tyskland en ny Jernbane
ulykke, hvorved mange dræbtes og saaredes. 
Der nedsættes som Følge af de hyppige Ulyk
ker i Tyskland en Kommission, der skal un
dersøge Driftssikkerhedsspørgsmaalet ved, Ba
nerne i Tyskland. 

Venstreblade opstiller et Regnestykke, hvor
efter de lavere stillede Tjenestemænd har for 
meget i Løn, medens de højere stillede har for 
lidt. 
. Der··modt&-ges Afslag paa H�nvendelsen om 

forlænget Ferie for Lokomotivførere over 45 
Aar. 

September: 

Der fandt Landstingsvalg S�ed den _14. Sep
tember,·· men Flertallet forrykkedes jkke. 

. D�r afholdes Lokomotivmandskongres 1 

Frankfurt a. Main, Tyskland. · 

Oktober: 

C. 0. afholder Bestyrelsesmøde og senere
paa Maaneden Repræsentantskabsmøde. 

StaJtsbanernes Driftsberetning, for Aaret 
1927-28 udsendes: Underskudet er stærkt 
forøget. 

Uheldsforsikrings-Foreningen for de· dans_ke 
Statsbaners Personale, der ledes af OrganiE1a
tionerne, udbetaler ca. 19 000 Kr. i Bonus. Ud
betalingen sker \Ted at der ikke opkræves Kon-
tingernt i 2 Kvartaler. 

Der falder Dom i en Sag angaaende dobbel 
Husførelse. Dommen gaar Sagsøgeren, Lokf. 
V. Johansen imod. Sagen appelleres til Høje
steret.

Brande Afd. indvier en ny Fane. 
_ Der falder Dom i en Sag anlagt af Lokf. 

R.
. 
C. S. Schultz, Gb., mod Organisationen. Or

ganisationen vandt Sagen. 
Organisationen aflagde Besøg paa Carls

berg Bryggerierne. 

Novembe1·: 

Den nye Bane Frederikssund-Hvalsø aab
nes for Drift. 

Der falder Dom i en Sag angaaende Pen
·sion anlagt af pens. Lokf. J. A. Andersen mod
Finansministeriet. Sagsøgeren vandt ikke
Sagen.

Der fandt Besøg Sted i Rigsdagen og Re
præsentationslokalerne paa Christiansborg.
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Der afholdes ekretariatsmøde i N. J. U. og 
L. F.
Finansministeren fremsætter Forslag i Fol

ketinget om Oprettelse af Overassistent til
lingen. 

Der finder Forhandling ted med Maskin
chefen om forskellige Kørselsfordelinger. 

December: 

Valg til Bestyrelsen af Chr. IX Fond finder 
Sted. Lokf. E. Kuhn valgtes. 

Der udredes en Julehjælp til forskellige 
Lokfyrb., som har arbejdet i Værkstedet i 
lang Tid. 

Der finder en Forhandling Sted med Gene
raldireMoratet angaaende ormeringslovforsla
get 1929-30. 

227 Lokomotivmænd bar øgt Uddannelse 
som Motorførere. 

Den af Lokf. H. C. Petersen og 0. 
krans mod Organisationen anlagte 
vundet af Organisationen. 

. Lilje
ag bleY 

ET ALVORLIGT TOGUHELD 

I Nr. 24 f. A. beskæftigede vi os med en Om
tale af et mellem Skørping og Støvring forefal
det Uheld. Vore Bemærkninger herom har gi
vet Anledning til Omtale i Dagspressen, og 
i »Ekstrabladet« for 21. December skrives der 
følgende - efter ait Bladet har citeret vor Ar
tikel (Udhævelserne delvis af os): 

» Vi bar forelagt Angrebet for Distriktschef
Eir, hvis Lokomotiver altsaa -- efter Dansk 
Lokomotiv-Tidende«s Paastand - bliver efter
set fire Gange mindre end tidligere. 

- Ja, det e1· rigtigt nok . . . . Eftersynet m· 
blevet meget indsk?·ænket, men Spørgsmaalet er, 
om det ikke tidligere har været for meget .... 
Vore Maskinteknikere, der har den bedste Ud
dannelse og en ikke ringe praktisk Erfaring, 
hævder, at det nuværende Eftersyn er tilstræk
keligt. Forholdet er vist det, at vi tidligere var 
for forsigtige, og at vi nu har praktisk talt 
samme Eftersyn som Udlandets Baner. Vi 
maa stole paa det, naar vore Sagkyndige siger, 
at det kan gaa, som det gaar nu. 

- i øvrigt - fortsætter Distriktschefen -
maa jeg sige, at jeg forstaar ikke Lokomotiv
folkenes Aktion. De saver den Gren over, 
hvorpaa de selv sidder, naar de nu ligefrem 
advarer Folk mod at benytte Banerne .... 
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Denne fortsatte Skrigen op fra Personalets ide 
om Usikkerhed paa Banerne, har allernde gjort 
mange nervøse, og i Længden vil de kunne bli
ve meget skadelige for os. Vi bar de agkyn
diges Ord for, at alt e1· fo1·svarligt.<, 

Disrtriktschefen for 1. Distrikt indrømmer, 
som man - er, straks, at Eftersynene er blevet 
meget indskrænket, men tilføjer, at Spørgsmaa
let er, om det ikke tidligere har været for meget. 

Vi kan ikke e andet, end at Distriktschefen 
aabent og ærligt har bekendt Kulør, og for saa 
Yidt var der heller ikke andet at gøre, thi det, 
Yi skre,·, var overens temmende med Sandhe
den. Derfor forbavses vi over senere i Inter
viewet at læse, at Distriktschefen ikke forstaar 
Lokomotivfolkenes Aktion, for »de saver den 
Gren over, hvorpaa de selv sidder«. Er det nu 
rigtigt? Vi kunde have Lyst til at spørge Di
striktschefen m: hvorvidt det er hans Mening, 
at vi til alt, hvad der forefalder paa Jernbanen, 
til enhver Tid skulde være med til at dække 
over eller skjule de Angreb, der i Sparesyste
mets Aand gøres paa Ting, som er af væsent
lig Betydning for Sikkerhedstjenesten, og navn
lig naar vi paa Forhaand har erklæret os gan
ske uenige med den Administration, der trods 
vor Protest gennemfører f. Eks. det formind
skede Eftersynsrtider. 

Det kan vi ikke tjene Distriktschefen i, uan
set om der som sædvanlig skulde blive os til
lagt os Motiver, som naturligvis ikke er saa 
højsindede eller smukke som en Distriktschefs. 
- Vi gør Folk nervøse og Distriktschefen be
roliger - saadan ligger Landet - men hvem
andre end den Administration, der har foreta
get disse uheldige Indskrænlrninger, gør Folk
nervøse. Indskrænkningerne er Aarsagen, Føl
gen er Nervøsitet og aabenbar Uenighed mel
lem Distrikternes Chefer. Nu skal Distrikts
chefen endelig ikke tro, ait den Gren, han taler
om, ikke ogsaa bærer ham, selv om han har
faaet sig anbragt helt inde ved Stammen, falder
han nok ned sammen med Lokomotivfolkene
- hvis det skulde ske - men som Følge af
Lokomotivmændenes stærke Kendskab til Sik
kerhedstjeneste, der er gaaet dem i Blodet, skal
det nok lykkes tilsidst at stive Grenen af -
gennem en sikker Betjening af Togene i Dan
mark.

I et Nr. af »Politiken« i Slutningen af De
cember Maaned har fung. Distrikitschef Dorph 
faaet optaget et Dementi af vor Paastand. Vi 
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skal blot hen pege paa den aabenlyse U overens
stemmelse, der er mellem de to Distriktschefer. 
Den ene erklærer højitideligt og med nogle skru
ede Bevisligheder, at der ingen Indskrænknin
ger er sket, medens den anden gives os Ret og 
siger, det er 1·igtigt de er blevet meget indskræn
kede. 

Vi finder ingen Anledning til at opholde os 
ved Hr. Dorphs Beregninger, Tal kan jo som 
bekendt baade bruges og misbruges, men vi er 
forbavset over, 811; Personalet paa 3. Distrikts 
Kontorer har Tid til at sidde og arbejde med 
den Slags Tøjeri for om muligt at redde Ma
skinbestyreren tørskoet hjem. Og lad os føje 
til, at egentlig burde vi ikke være forundrede 
over, at den Slags kommer fra 2. Distrikt, vi 
har jo flere Gange her i Bladet fremdraget dette 
Distrikts mærkværdige Afgørelser og denne 
nye skruede Forklarincr falder saamænd godt 
i 'l'raad med saa meget af det vi kender fra 
2. Distrikt - der senere er blevet underkendt.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

UHELDET VED SKØRPING 

Gennem Dagspres. en og • n. L. T. « har man er
faret noget om det alvorlige :h faskinuheld mellem 
Skørping o, Støvring, den I I. December 1928. Hel
djgl'is ind. krænkede l;hPldet sig til, at Toget stand-
ede mellem de to lationer, da heldet. Aarsag: 

En tabt Fjeder beskadigede Vacuumledningen saa
lecles, at Toget blev bragt lil Standsning. 

Enhver eftertænk. om Hejsende, og i Særdeleshed 
enhver lokomotivmand vil spørge. Har D. S. B.s 
Administration lært af dette Uheld, eller lader man 
som intet og forlsretter i amme Skure? BesYarei
sen af Spørgsmaalet vil hlivp fulgt med Opmærksom
hed og ikke mindst fra Lokomotivmrendenes Side. 

Nu e1· selvf ølgelig enhver klar 0\'el', at Brud paa 
Maskindele er meget vanskelig at gardere sig imod, 
selv om Personalet er aldrig saa paapassende; men 
Ting, som nærmest kommer ind under K.onstruk
tionsfejl, bør de tekniske Ledere tage sig af. 

om før mcvnt, skete Uheldet ved, at en• Fjeder 
taJitos. Aar. agen skyldes ikke, som de fleste maaske 
t.-cnker, at 1! jpderblaclene havde forskubbet sig, eller 
Bøjlen, som holder Bladene- sammc-n, var ,'prængt e. 
J. Nej, Aanmgen var den, at Pinden-, som er anbragt
i den bent'gelige Fjedel', t.rop, som hmnge. umiddel
bart under · nderlageret, og som ellers er sikret med
en konisk Stift, var gaaet lø.. Da Pinden er ind
. at. havde den Tid efter anden arbejdet sig ind i
Akselka sekilen, saaledrs at Pinden.-; anden Ende er
gaaet ud af det ene Hul i AkseIkas en . Rystelserne,
der foregaar, naar Farten er oppe paa 7f> 0 km.
har saa foraarsaget Re.·ten. Fjederen- falder ned paa
Skinnpn faar c-t Slag, ryger op og slaar Hul i Va-
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cuumleclningen. Toget stand er, og iønigt sker der 
ikke mere. Men er man sikker paa, at det \'il gaa 
saalecle næste Gang? 

Lilie Aarsag kan sommetider faa stor Virkning 
Den lille Aarsag i nmvnte Uheld, var sikkert den 
koniske Stift, som skal sikre I inden mod at bevæge 
sig til nogen af Siderne, har været borte; men en
hver, som har med det praktiske Arbejde at gøre, 
ved og aa, hvor let en saadan tift kan tabes, særligt 
h vi den er drevet ud og ir.cl flere Gange. Altsaa 
Ho\'cdaarsagcn til Uheldet, maa føres tilbage til den 
daarlige ikring af F jeclcrstrop.pinden. 

Til Slut kun delte, at en ny ikringsmaade meget 
let kan anvises, og uden at det vil koste synderligt. 
For Eks. kan man paa Fjederstrappen anbringe en 
'/e eller 5/s Torn. Skrue med Kontramøtrik, saaledes 
at Skruen spænder paa Pinden i en boret Forsænk
ning. Pinden sidder hermed fast, og for Uheld af 
ovcnnæ\'nte Art er man sikret. Gnisten. 

DET NYE AAR1 

l\led delte Blad er det nye Aar begyndt og for
haabentlig dermed Indledningen til en ny og bedre 
Tid for os Lokomotivmænd, om det gamle Aar kan 
vi vi t godt tale saa sagte, det bragte os kun Skuf
fel ·er og Re. ignation, men dette lærer o maaske til 
at faa revet Skyklapperne fra Øjnene og se, hvad 
der foregaar omkring os, det er vel ikke ret meget, 
l'il man sige, for vi Danske har en Tilbøjelighed til 
at sige: llYad kan det nytte, og . aa atter falde til
bage i en Døs. - Men det gamle Aar har vel givet 
os et alvorlig Memento 0111, at skal vi Lokomotivmænd 
ltm\'de os i Kampen for Tilværelsen eller rettere sagt 
holde en truende Fattigdom ude, aa maa vi Lld af 
Mørket og frem i Dagens klare Ly , for hele Her
ligheden ved vor Gerning er Yel nok dette, at vi lever 
i en vi Ubemærkethed, fjærnt fra den store Offent
lighed, kun optaget af at fylde vor Plads helt og 
holdent, men netop dette skulde man syntes havde 
Krav paa at blive honoreret fuldt ud som Tak for 
1·el udført Arbejde - men cle. værre, der er saare 
langt igen -. Og ka. ter vi Blikket fremefter, vil 
vi e, at der er en lang og travl Arbejdsdag foran, 
fol' 1-hilcn kan falde paa; der er et Delegeretmøde, 
der stunder til, som selvfølgelig kommer til at be
skæftige sig med tore og principale ager af vital 
Betydning, vel nok den tørste Sag i mange Aar, 
nemlig den kommende Lønningslov. Med llYilke Mid
ler, vi skal naa frem til Maalet, maa den kommende 
Tids Arbejde give klart og rent Be ked, for et er givet, 
at i den 10-aarigc Periode, der er gaaet, er vore Løn
n i nger i den Grad bleven nivelleret, at vi nu staar i 
Nærheden af Sultegrænsen, og i al Beskedenhed maa 
vi vel nok hævde, at \'Ol' Gerning fortjener en bedre 
Skæbne end at leve fra Haanden og til �lunden, for 
det er jo en Kendsgerning, at mangP, alt for mange 
maa forlade den opslidende Tjeneste i en ung Alder, 
grundet paa det Tempo Tjenesten blil'er ført i, det 
bør \'el ogsaa fremhæves, at ingen slipper levendr 
herfra, uden man har faaet sit Men, det være ·ig 
Gigt, Nervelide] e eller andre ygdomme, som seh
følgc-lig er opstaaet. af dc-t raslløse Liv, som C'l' Srl'r-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

præget for Lokomotivmændene. Et ved vi ogsaa, at 
fra foroven ka1� vi ikke vente Forstaaelse, det har 
Tiden vel nok belært os, men det staar nu til os ·elv 
at føre den kommende Tids Arbejde frem til Sejren 
med de Midler, vi finder for godt at anvende. Lad 
os derfor huske med Nytaarshilsen det Ord, som si
ger: At den, der elsker sit Barn, tugter det i Tide -! 

0. Løvbory.

SAGKUNDSKAB 

Distriktschefen for 1. Distrikt har overfor Ekstra
bladet udtalt, at Statsbanernes Sagkundskab har sagt 
god for Forberedelses- og Afslutningstiderne i dere,; 
nuværende Form, og som- saac)."1;1,11 kan man være ro
iig, a;lt er som det skal være e'fter Hr. Eirs Mening. 
At ·de samme Sagkyndige for nogle Aar siden orn 
det samme havde en helt anden Mening, det tale. 
der s_elvfølgelig ikke om. Dengang blev Forberedel
sestiden udarbejdet sammen med 01.'.ganisationen, og 
var efter vor Mening mere Sagkyndige, end de man 
har nu, og om Hr. Eir saa smukt for va1·er. 

Hvem er i Grunden de Sagkyndige. er det ikke 
de, som man mange Gange har tænkt om: Gud bedre 
os for sligt Sagkundskab? 

For nogle Aar iden byggede man et Kedelanlceg 
til ca. 650000 Kr. til at forvarme Togstammerne i Eng
haven; dengang det var færdig, viste det sig, at An
læget lige kunde holde Danip paa Ledningerne,- men 
der var ikke noget til Forvarmning af Stammerne, 
man kasserede og bruger nu de gamle Fs Loko. 

Eller Jernbanebroen i Struer, Midtsjælland:;ba
nen, Dobbeltsporet ved Vejle ogsaa fremdeles, al tsam
men Statsbanernes Sagkundskab. 

Den første Gang en S-Maskine skulde ind i Re
misen i Rungsted, tog den Porten med, skønt en Sag
kyndig havde maalt Porten op og erklæret, at Hul
let var stor nok, men det viste sig at Sporene ikke 
var midt i Hullet, og derved opstod Katastrofen. 

En Rejsende spurgte Hoved.ba1iegaardens .• mest 
Sagkyndige, Stationsfor tanderen, hvon1.aar Toget 
gik til Op,pesundby, men fik det nedslaaende Svar, at 
der ikke var noget, der hed Oppesund.by, det vidste 
denne store Sagkyndige ialtfald ikke. Det er den 
Slags Sagkyndige, som Hr. Eir mener, at naar bare 
de har garanteret, saa er alt godt. Men selvfølgelig 
ingen kan forpligte sig udover sin Evne. 

Høvdingen. 

ENIGHED - KUNDSKAB OG HJÆLP 

Det er det Motto, danske Lokomotivmænd samles 
om. Enighed om, at Kundskab ·er Nutidens største 
Magtfaktor er der jo tilstede, men der maa saa til 
Gengæld ogsaa giYes de Medlemmer, som tørster efter 
disse saa nødvendige Kundskaber fornøden Hjælp. 

En Del Medlemmer inden for Afdeling 2 ønskede 
oprettet et af Afdelingen .pekuniært, sagligt støttet 
Kursus til Opnaaelse af nødvendig Kundskab i Sam
fundsudvikling, og dermed Opbyggelse af Organisa
tionsforstaaelse. 

Et Medlem stillede Forslag desa.ngaaende paa et 
af Afdelingen afholdt Møde, der nedsattes et Udvalg 
til at undersøge alt Forslaget vedrørende, hvilket selv
følgelig er meget _-naturligt, ja vel! Forsaavidt dette 

Udvalg vil præcisere fornøden Klassebevidsthed og 
ikke lader sig lede af Fraser, som paa Mødet udtalt, 
- vi magter det ikke pekuniært, - dette nu nedsatte
Udvalg vil sikkert vide, at Livet er mere end Laksko
og gennembrudte Strømper, bedst pyntede Hatte,
Biografteatre og Dans, men at den, som er
tærk i sin Tro og Vi\ien, udholdende i sin Villen,

og rank i sin Ryg, staa;i, det lettest igennem.
Udvalget vil handle derud fra og gøre sit til, at 

Forslaget r�aliseres til Gavn for Medlemmerne og til
lige rnr Organisation værdig. 

København, i December. 
.. · A. E. Martinsen,

P-.}'- Medlem af Afdbest. 2. 

AFDELINGS ,n MEDLEMMER 

Paa God,5banegaarcle1 s Lokomotivfyrbøder Afdelings
møde den Nl. December 1'92 var et Forslag lil Behand
ling, som mødte stor �Io1'!-stand fra Bestyrelsens Side, da 
Bestyrelsen'.. henviste lil Afdelingens økonomiske Stilling. 
Forslaget kii�1per paa Dagsordenen paa Generalforsam
lingen i Jc1irnar 1929, som maa blive besøgt talrigt af 
Godsbanega�n:Jens Lokomotivfyrbødere. 

6 

\· Lokfb. K. A. Jespersen. 

Lønningsindtægt i Kalenderaaret 1928 

for Lokomotiv� og Motorpersonalet. 

Lokomotivførere. 
I a. b. I c. 

I 
cl. e. f. 

Grunclløn 3000 Kr. gifte . .. ...... 4074 4029 3909 3819 3699 3ii79 
ugifte .......... 378� 3739 3619l3529 3409 3289 
ugifte u. 35 Aar 3688 3643 3523 3433 3313 3193 

clo., 1. A. T. 300 Kr. gifte ........... 4374 4329 4209 4119 3999 3879 
ugifte .......... 4084 4039 39 I 9 3829 3709 3589 
ug-ifte u. 35 Aar 3988 3943 3823 3733 3613 3493 

clo., 2. A.T. 600 Kr. gifte .......... 4692 4647 4527 4437 4317 4197 
ugifte .......... 4393 4348 4228 4138 4018 3898 
ugifte u. 35 Aar 4294 4249 4129 4039 3919 3799 

Motorførere. 
Grunclløn 2880 Kr. gifte ........... 3943 3898 3778 3688 3568 3448 

ugifte .......... 3669 3�14 3494 3404 3284 3164 
ugifte u. 35 Aar 3564 3519 3399 3309 8189 3069 

clo. 1. A.T. 240 Kr. gifte ........... 419� 4149 4029 3989 3819 8699 ' 
ugifte .......... 8904 8859 8789 8649 3529 8409 
ugifte u. 35 Aar 3808 3768 3643

1

3558 3433 3313 

clo., 2. A.T. 480 Kr. gifte ........... 4434 4389 4269 4179 4059 3939 
ugifte .......... 4144 4099 8979

1
3889 8769 4649 · ugifte u. 35 Aar 4048 4003 3888 3793 3673 3558 

Lokomotivfyrbødere. 

I Grundløn 2100 Kr. gifte ........... 3154 8109 2989 2899 2779 26fi9 
ugifte .......... 2874 2829 2709

1

2619 2499 2379 
ugifte u. 35 Aar 2781 2736 2616 2626 2406 2286 

do., 1. A.T. 150 Kr. gifte ........... 3304 3269 3139,3049 2929 2809 
ugifte .......... 8024 2979 2859

1

2769 2649 2629 
ugifte u. 35 Aar 2931 2886 2766 2676 2556 2486 

do., 2. A.T. 800Kr. gifte ........... 8468 3418 8298 8208
1

8088 2968 
ugifte .......... 3179 3134 8014

1
2924 2804 2684 

ugifte u. 85 Aar 8084 8039 2919
1

2829 2709 2689 

do., 8. A.T. 450 Kr. gifte ........... 3618 3568 3448 3368 8238 8118 
ugifte .......... 3329 8284

1

3164 8074 2954 2884 
ugifte u. 35 Aar 8284 81� 8069\2979

1
2869 2789 

Ovennævnte Beløb maa clog for de i Sønderjylland statione
rede Tjenestemænds Veclkommende yderligere forhøjes med 

120 Kr. (midlertidigt LøntiUæg.) 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Hvad har man R�t til at fradrage i den Dieselmotoren. De derved indvundne Erfari11-
skattepligti�e Indtægt. ' ger har været Anledning til, åt Fiirst Stolberg-

Man har af sin skattepligtige Indtægt Ret til at Hiitte har tagef d'enne Konstruktion af Dieselfradrage det Beløb, der er betalt i Skat i det sidst motor.en, der hidtil ikke har fundet Anvendelse forløbne Kalenderaar. Dernæst er det Beløb, der er 
betalt til Pensionskassen, skattefrit. Beløbet, der her i Moto1�lokomotivdrift, i Brug som Fremdriv
er Tale om, udgør '2½ pCt. af Grundløn og Alderstil- · ningsinaskin_e i Motorloko.motiver. 
læg for det første Halvaar og 3 pCt. for det sidste. Til de tyske Rigsbaner har Firmaet leveret 
Endvidere det Kontingent, der er betalt til S:ygekas- 80/85 HK Diesellokomotivei·. Forsøg medsen. For Medlemmer af Statsb<._tnepersonalets Syge-
kasse udgør Kontingentet 1 a;. pCt. af Grt:mdløn og·. Firtakt:Dieselmotorer i Lokomotivdrift, som
Alderstillæg. Fremdeles det Kontingent, som yd s den bygges af forskellige Firmaer, skal have 
til den lovmæssige Invalidefor øJ.fgelse. Dernæst hvad ført til, at ,de tyske Rigsbaner har bestemt sig 
man i indeværende Aar har erli!,gt som Rente (ikke for Ilsenburg kompressorløse· Totakt-Diesel
Afdrag af Gæld). Hvad man har svRret i. Præmie til 
L. Ul kk f 'k•· i . 

motor .. 1vs- og y es ors1 ·nng. . . · . 
Skatteyderen kan• Jig,eledes ffirlange fo{·etaget rlet R1.gsbanerne tilstræber at an�ende -Diesel-

efter Loven tilladte Fradrag af eventuelle Beløb, som - lokomotiver til Rangering i saa stor Udstræk
Hustr'uen tjener ved Seherhverv. Dette iidste-Fn- ning s9m mgligt, og i den Hensigt er for Ti
drag 'foretages af Skattemyndighederne. Efter Skat- den et Samarbejde mellem nævnte Firma og telovens § 8, Stk. 2, indrømmes der F�·adra? af Hah- Rigsbanerne· i Gang med at konstruere et kraf-delen af det Beløb, Hustruen har tJent ,red Selver- . , . - . . . 
hverv dog ikke udover Halvdelen af følgeiide B-eløb: tigt Diesellokomotiv med den kompressorlø e 
1600 Kr. i København og Frederiksberg, 1400 Kr: i - , TotaJrt-Dieselmotor og den Firma:et tilhørende 
Købstadskommuner og de ønderjydske Flækker og patenterede U siriger:-Friløbs-F1·iktionskobling,
1200 Kr. paa Landet. hvormed ma111 er i Stand til at reguleFe Driv-

kraftens Ovirf;ring paa Drivhjule.ne. eft�r For
holdene (Gearskiftning) uden at afbryde DriY

ILSENBURG,DIESELLOKOMOTIVET 

Diesellokomotivfabriken Furst Stolbe1·g
H utte, Ilsenbm·g i Harzen, har i de senere Aar 
bygget kompressorløse Totakt-Dieselmotorer 
til Kørekraner. Den kompressorløse Totakt
Dieselmotor er den nyeste Konstruktion af 

kraftens Virkning i Trækkrogen. 
Ilsenburg Diesellokomotivet ses i Fig. 1. 

Det er 4 m langt og bestaar i det væsentlige 
af følgende Hoveddele: Motoren, Kraftoverfø
ringsmidlet og Lokomotivstellet. Motoren, 
som bygges paa Fiirst Stolberg-Hiittes egne 
Værksteder, er bygget til Lokomotivdrift og 

Fig. 1. Ilsenburg-Diesellokomotivel. 
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holdt meget kraftig i alle Dele. Den arbejder 
i Totakt og er derfor meget enkel i Konstruk
tion. 

Stemplet aabner og lukker Indstrømnings
og Udstødskanalen, saaledes at Kamaksel, Ven
tilstænger, Vippearme, Indstrømnings- og Ud
stødsventiler, der ved Firtaktmotoren ofte er 
en Kilde til Driftsforstyrrelser, bortfalder. 
Som Brændstof kan anvendes billige Olier: 
Raaolie, Gasolie, Brunkultjæreolie, Parafin

olie, Massut samt de fleste Planteolier. 

Fig·. 2. Ilsenl urg komprc ·sorløse Totakt-Dic,clmotor. 

I Fig. 2 ses Motoren. Arbejdsprincippet er 
i grove Træk følgende: 

Naar templet a bevæger sig opad i Cylin
deren b (Opslaget), indsuges gem1em Ventiler
ne d atmosfærisk Luft i Krumtaphuset c; sam
tidig komprimeres den i Cylinderen over Stemp
let værende Luft. Kort før Stemplet er i Top, 
indsprøjtes med en dertil særlig konstrueret 
Brændstofpumpe gennem Brændstofventilen s
Brændolie, som forstøves meget fint i Forstø
veren t og antændes af den ved Komprimerin
gen stærkt ophedede Forbrændingsluft. Ved 
J◄'OJ·brændingen udvikles i Cylinderen Arbejds-

gas af et stort Tryk, som driver Stemplet ned
ad (Nedslaget), hvorved den udviklede Energi 
gennem Stempelstangen f overføres til Krum
tappen. Kort før Nedslaget er til Ende, blotter 

Stemplet Udstødskanalen g, og Spildegassen 
strømmer da gennem denne og Lyddæmperen 
ud i det fri. 

Straks efter at Udstødskanalen er aabnet, 
aabnes Indstrømningskanalen h, og den i 
Krumtaphuset noget sammentrykkede Luft 
(Skylleluften) strømmer gennem Kanalerne i 
og h ind i Cylinderen over Stemplet, som ved 
sin Form retter Luftstrømmen mod Cylinde
rens Top, hvorved Spildegassen uddrives fuld
stændig. Den i Cylinderen tilbageblivende Luft 
komprimeres under Stemplets Opslag, og den 
beskrevne Arbejdsgang begynder forfra. 

TRANSPORT AGENTURETS 

VIRKSOMHED. 

Foredrag i Jernbaneforeningen den 22. rovembcr 1928 

af Trafikinspektør Arn. Jensen. 

(Efter • Vor Stand«.) 

Idet jeg takker Foreningen, fordi den har an
modet mig om gennem et Foredrag at ville meddele 
Foreningen :M:edlemmer det nærmere Forløb af den
Undersøgelse angaaende Transportforholdene, som 
Generaldirektoratet afvigte Vinter lod iværksætte 
Landet over og samtidig meddele nogle Oplysninger 
om det Arbejde for Erhvervelse af Trafik, der nu ud
føres gennem Transportagenturet, kan jeg udtale, at 
det har været mig en særlig Glæde at kunne efter
komme denne Forenings Anmodning. Dette sa� me
get mere, som jeg har den Opfattelse, at den til mig 
rettede Anmodning er· ot Udtryk for den almindelige 
Interesse om Personalet - upaavirket af de senere 
Aars ikke ringe Modgang - nærer for Banernes 
Ve og Vel, mulig ogsaa i nogen Grad Udtryk for Per
.sonalets Betænkeligheder over, hvorledes det atter 
skal blive muligt for Banerne at genvinde noget af 
det, der aabenbart for alle er tabt i Konkurrence
kampen med andre Befordringsentrepriser. 

Lad mig da først - som min personlige Opfat
telse af det for Banerne forholdsvis nye Begreb Kon
kurrence - anføre, at Konkurrence - sund Konkur
rence - kun er af det gode, idet den anspænder elle1.· 
cfterhaanden vil anspænde fllle, fra Bunden til Top
pen, til stadigt at yde det bedste, til stadigt at være 
paa Vagt, til stadigt at være beredt til at sætte ind, 
l1vor en Indsat rummer Muligheder for Udbytle. 

Konkurrence er det ganske nødvendige stimule
rende Middel, der holder enhver almindelig Forret
ningsvirksomhed sund og frisk, og mere end noget 
andet Sted er Konkurrence paatrængt indenfor en 
Virksomhed, der - som Banerne - gennem mange 
Aar fakti. k har haft Monopol paa store Parter af 

s 
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Transporter. Monopolvirksomhed, der ubestridt er
saare behagelig for sin Udøver, men mindre bekvem
for den Forbruger, der er henvist til at dække sit
Behov gennem Monopolet, er altid befængt med 1!n�
der af forskellig Art, Unoder der kun kan bort�lnm
neres ved Monopolets Bortfald. Der er derfor mgen
særlig Anledning til Bekymringer over den Konkur
rence, vi nu er ude for. Vi maa se Situationen i
Øjnene og tage Kampen op,. hvis ikke vil ,Virksom
heden hensygne. Vi maa fJerne det, der ikke læn
gere er tidssvarende i vor Forretningsgang, og vi 
maa ved nye Midler og forbedrede Præstationer søge 
atter at erhverve, hvad der er tabt. 

Viljen til at tage Arbejdet op under de nye For
mer der dikteres ved Monopolets Bortfald, er utvivl
somt til Stede; mange faglige Artikler i Personalets 
Foreningsblade har vidnet derom, og at Administra
tionen ikke Maaned efter Maaned gennem de senere 
Aar roligt har kunnet se Befordringsmængden vige, 
er selvsagt. Forbedringer i Beredskabet af forskel
lig · Art er da ogsaa gennemført, den indgaaende 
Undersøgelse af Transportforholdene paa hver enkelt 
Station, der ene kunde klarlægge Forholdene fuldt 
ud, blev iværksat, og Administrationen har allerede 
nu draget Konsekvenserne af adskillige af de Kends
gerninger Undersøgelsens Resultater fastslog. 

Om Undersøgelsens Start, Udvikling og Fuldfø
relse, om enkelte af de Resultater Undersøgelsen har 
givet, og om de nye Veje Banerne er i Færd med at 
slaa ind paa, skal jeg da søge at gøre Rede. 

Det Udvalg der har undersøgt Transportforhol
dene Landet over, blev nedsat af Generaldirektoratet 
i September Maaned 1927, med den Opgave, at til

vejebringe de fyldigst mulige Oplysninger om Kon
kurrencen - navnlig for Godstrafikens Vedkommen
de - og at faa konstateret om, eventuelt i hvilken 
Udstrækning og paa hvilke Maader, Modforanstalt
ninger lod sig træffe. 

Undersøgelsen blev ledet af Trafikchefen, og over
draget til mig med Trafikinspektør K. A. R. Sahl, 
2. Distrikt, Aarhus, som Leder af Arbejdet inden for
2. og 3. Distrikts Omraader. Et Antal Assistenter
blev stillet til Raadighed for Arbejdet i Marken.

Den stillede Opgave krævede en effektiv Under
søgelse af Transportforholdene paa hver enkelt Sta
tion som en uomgængelig Betingelse for at skabe 
det fornødne Grundlag for Bedømmelsen af den fore
liggende Situation. En Inddeling af Landet i 19
Undersøgelsesomraader blev derfor foretaget, og ved 
denne Inddeling tog man i videste Udstrækning Hen
syn til, at de indenfor hvert Omraade liggende Pro
vinsbyer burde behandles sammen med deres natur
lige Opbnd. 

De til Undersøgelsen udtagne Assistenter fik ud
leveret det fornødne Materiale, herunder en Arbejds
plan, saaledes at der blev skabt Sikkerhed for, at 
Undersøgelsen vilde bringe Administrationen netop 
de Oplysninger, der var nødvendige til Bedømmelsen 
af Konkurrenceforholdene. 

Der blev ved denne Arbejdsplan blandt andet paa-

9 

lagt den enkelte den Opgave, indenfor det ham til
delte Omraade at søge klarlagt, hvorledes Befordrin
gen foregik uden om Jernbanen, saaledes at der der
ved blev samlet et solidt Materiale til Bedømmelse 
af Mulighederne for Erhvervelsen af Transporter pr. 
Jernbane. Nødvendigheden af et indgaaende Sam
arbejde med Stationerne (Godsekspeditionerne) og 
iøvrigt med Driftens Personale blev herved paapeget 
overfor den pagældende. Yderligere blev det ind
skærpet, at det paa Undersøgelsens første Stadium 
ene drejede sig om. Indsamling af Oplysninger (om 
Godsmængder, Godsarter, Befordringspriser samt 
Aarsagen til, at anden Befordring blev foretrukket 
for Jernbanebefordring). 

Efter Tilvejebringelsen af alle Oplysningerne for 
et vist Omraade, der maatte siges at høre sammen, 
skulde den paagældende derefter efter almindelige af 
Lederne givne Anvisninger udarbejde et Resume med 
Forslag om, hvad der efter hans Mening burde fore
tag.es for. at er.hverxe den Trafik, der naturligt hørte 
hjemme paa Banerne. 

Det vil saaledes ses, at den enkelte Undersøger 
har haft rig Lejlighed til at komme frem med det, 
der laa ham paa Hjerte, og jeg maa tilføje, at ihvor
vel alle fremkomne Forslag ikke fuldt ud har kunnet 
akcepteres, er intet Forslag dog lagt hen, uden en 
indgaaende Overvejelse af de Muligheder Forslaget 
rummede. 

For statistisk at faa belyst Transportsvingnin
gerne paa hver enkelt Station enedes man om, efter
haanden soin Und�rsøgelsen skred frem, at lade de i 
Undersøgelsen deltagend·e Assistenter foretage Ud
drag af Driftsberetningerne, at tilvejebringe en Sam
menligning mellem Transportmængden paa hver 
enkelt Station i Driftsaaret 1913-14 og i Drifts
aarene 1923-27, dels for ved Undersøgelsens Af
slutning at have tilvejebragt en ikke unyttig Sam
menstilling over Transportsvingningerne i de senere 
Aar paa hver enkelt Station, dels for derved straks 
at vække den paagældende til Eftertanke over Om
fanget af den ham stillede Opgave og anspore til at 
søge Aarsagerne til Transportsvingningerne klarlagt. 
Endelig vilde den paagældende -derved faa tilveje
bragt en Introduktion til den enkelte Station, et 
Grundlag for deni nærmere Drøftelse, der maatte 
være en nødv-endig Betingelse for, at Undersøgelses
arbejdet forløb paa bedste Maade. Den anviste Frem
gangsmaade viste sig meget nyttig. 

Stationerne (Godsekspeditionerne) har beredvil
ligt ydet al mulig Støtte til Fremme a-f Arbejdet, 
og i det store og hele har ogsaa Forsenderne bered
villigt gjort Rede for Aarsagen til, at man i saa 
mange Tilfælde foretrak anden Befordring for Jern
banebefordring. Forsenderne har overfor Undersø
gelsespersonalet fremsat de Anker, man havde mod 
Banernes Befordringstider, Tarifbestemmelser, Eh
peditionsform, Behandling af Publikum m. v., og der 
blev derved tilvejebragt vigtige Oplysninger, blandt 
andet for Løsningen af Spørgsmaalet om Tilve�ebrin
gelse af bedre Rapport til Banernes Km:Jer. Alle
rede paa dette Stadium af Und0r5øgPlsen lykkedes 
det ved Oplysninger om Banerne.s Befordringstider 

I 
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og Takster - tildels. ved _Saqiarbejde med _l,)istrik
te.1:D:e 7 at erhyerve_ Ti;ansport�r # føi'�ke_Hig;:Art · 
. • ;pen - faste Rappo:r;t "t.il- ·Lederfre, l:Jlev: tilvej�bragt 

ved: reg�lmæssige Afø4er; _og-_ve_d Und,ersøgelsens Af
slutning blev det tilvejebragte Materiale bearbejdet og 
en Betænkning fremsendt til Generaldirektoratet 
(Februar 1928). 

Forinden jeg herefter gaar over til at gøre Rede 
for -Omfanget af den mod Banernes Godsbefordring, 
indsatte Konkurrence, vil nogle faa statistiske Oplys
ninger være af Interesse. Sammenligner vi· Befor
drj_:ng!'l!J:!-§llngden i, Førkrigsaaret 1913-14 og Aaret 
1926-27. ,c 

.. ,1• , , 1913�4 befordret 'Føns:, 6-289 700 
1926-27 6 164 800 

er Tilbagegangen 124 900 

Tons ikke særlig stor, men erindrer vi, at Landets 
Omraade i Mellemtiden er blevet forøget med Søn
derjylland, at Befolkningen er tiltaget i Antal, at der 
dog er indført Forbedringer i Driften af forskellig, 
Ar�, æp.dres .Billedet totalt. 

TiLnærmere_ Tydeliggørelse af den stedfundne. Til
bagegang skal jeg anføre nogle Eksempler fra sjæl
landske Stationer: 

Ank. og Afs. Gods. Ialt: 

1913-14 1926-27 Nedgang 

"·1-:i:ons Tons Tons 

Holbæk, lokal ....... 113 000 74 000 39 000 
Lejre .............. 11 000 8 600 2 400 
Næstved, lokal . . . . . . 102 000 86 000 16 000 
Hillerød lokal ....... 76 500 34 000 42 000 

Svinetransporterne er et sørgeligt Kapitel for sig. 
Jeg skal blot nævne Dem Tallene paa Svin ankom
met til Holbæk Station. 

1923-24 26 335 Svin 
1926-27 2 381 

Hovedaarsagen til denne store Nedgang i Befor
dringsmængden er Konkurrencen fra andre Befor
dringsentrepriser, en Konkurrence, der lader sig dele 
i følgende 3 Hovedgrupper: 

Stærk Udbygning af Landets Provinshavne med 

deraf følgende større Skibstrafik paa Havnene. 

Medens Landets Forsyning med Importvarer 
(Korn, Foderstoffer, - Brændsel; ·Olie- n;i. v.) tidligere 
skete over forholdsvis faa .og store Havne; et For
hold, · der gav Banerne .betydelige Transporter, - har 
Udbygning af Prcivhishavne, baaret frem- af .Pro
vinsbyernes Ønsker om - at -frigøre sig for. Afhællgig
heden af Hovedhavnenes Importfirmaer, medført en 
betydelig Omlægning af Importhandelen. Herved er 
store Transporter gaaet tabt for Banerne, og til nær
mere Belysning af de stedfundne Forskydninger skal 
jeg eksempelvis anføre Transporttallene for Holbæk, 
der i Mellemtiden har faaet sin Havn udvidet: 

JO 

.Afsend( ... ;• _ ,!lnkommet 

Aar Helbæk . Holbæk tr.· Holbæk Holbæk tr. 
(Odsherredsb.) (Odsherredsb.) 

Tons Tons Tons Tons 

1913-14 40 898 16 321 72 320 53 60i_ 
1926-27 40077 20 887 ,35 473 21 122 

Altsaa en Nedgang i ank. Gods ·(lokalt og transit/ 
paa1 ca. 70 000 Tons. 

' Selv om man ved Bedømmelsen af de· stedfundne-, 
Forskydninger ogsaa maa tage i Betragtning, - at den; 
samlede Importmængde- varierer under Hensyn· til 
Høtsudbytte, Industriens Beskæftigelsesgrad ni.: V. nar
Havneudvidelser dog medført en meget betydelig 'Tii::: 
bågegarig i - Banernes Transportmængde, . nemiig i 
første Række' 'Fran:Sporter '· fra Hovedhavn tff paagæl �. 
dende Havneby, ·meri tillige 

0har Importfirniaerne i
Provinsbyer med, Havn fravriåtet ·Hovedimportnav
nene et betydeligt Antal Oplanåskun:der, 'der befje� · 
nes dels ved Lastautomobiler 1 nærmeste Opland, ue1s 
yed Jernbane, men dog saaledes, at ;rmportvare:µs 
Transportlængde med Jernbane er -blevet mindre end 
tidligere. De sainlede Udgifter ved Varens Trans
port fra Udland til Forbruger maa derved være :ble
vet væsentlig -nedbragt, idet Importfirmaerne i 'cie 
stcfre Havnebyer ikke har været i Starid til at imøde
gaa Konkurrencen paa anden Maade end gennem 
Etablering af Filialer i Provinsbyerne� Disse FMa-
ler forsynes da søværts. 

· · 

Den stedfu�dne Udvikling kunde _mulig have· væ
ret' standset i Opløbet ved Indførelse af billige T'ak
ster for Befordringerne til og fra Hovedhavnene; og 
det er vel et Spørgsmaal, om ikke Landet i sin Hel
hed havde været bedre tjent med forholdsvis faa: · og 
store Havne og - billig Jernbanetransport til og fra 
disse, fremfor mEJd et Supplement af mindre B:ayne, 
der virker noget hæmmende paa Skibstrafikens h_ur
tige Afvikling, ·ogsom, efter de Klager at dømme,· de;r 
nu·-og da har foreligget, navnlig i d� senere Åir, 
er s,aa dyre i Drift og Vedligeholdelse rn: v,_., · at e�sfra
ordinært høje Havneafgifter er en Betingelse for Op
retholdelsen af Havnene. -� '

Banerne maa imidlertid nu gøre sig fortrolig med, 
at de Transporter, · der er tabt ved Havrieudvidel!:JElr, 
næppe atter kan erhverves, idet det formentlig sarri: ,,_ 
fundsmæssigt set vil være udelukket ved Takstæn
dringer eller Særaftaler at gribe virksomt ind til For
del for Import over Hovedhavnene. 

Konkurrencen- fra · Smaaskibe. 
Inden- Skibsnrøtoreti1for•Sm:aasRiUe· 'naaede sin nu--.

værende driftssikre For:tn, var Banerne ikke i nævne
værdig Grad generet af denne Konkurrence. For
holdet er nu· dette, at Skibsmotoren· praktisk talt 
har gjort disse Fartøjer uafhængige af Vind og Vejr, 
og herved er en nogenlunde sikker Befordring op
naaet. Fragterne, . der beregnes, ligger ikke fast,
men" Befragtning overtages til opnaaelig Pris (Jern
banens Takster er et godt Beregningsgrundlag for 
Mægler eller Skipper).· D. f. D. S. lider ogsaa her
under.. Dets Forsendelser, paa. Nykøbing F. synes 
saairules efter Statistiken at være dale-t i de sidste_ 
Aa:r,':_nied ca, 50 pGt. · 

C
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Automobilkonkurrencen. 
Antal Las.tbiler i Drift: Aar 1924 9 836, Aar 1927 

15 548, pr. 30. September 1928 Stigning yderligere 
15 pCt. 

Konkurrencen er navnlig sat ind i de senere Aar, 
først paa den rene Nærtrafik (Afstanden 20--25-30 
km ud fra Hovedstad eller Provinsby), senere over 
længere Afstande (50--60 km), bg i den seneste �id 
over Afsta:nde paa indtil 120 km, f. Eks. over hele 
Sjælland. 

Medens Automobil.oofordringen i den rene Nær
trafik bringer Goder for Befolkningen, som variske·
ligt kan erstattes ved Jernbanebefordring, skulde det 
vel være muligt for Banerne at gøre sig ·gældende 
over længere Transpqrtafstande, _ at finde de. rette 
Midler til at modvirke· Konkurrensen. · · · 

Det vil da være rettest først at gøre sig. klart, 
hvilke Goder A�tomobilbefordringen har bragt Be
folkningPn. Blandt ahdet kan nævnes: 

Befordring fra Dør til Dør. 
Fragtkørere er tillige · Befolkningens Kommi'ssio

nær. 
Personlig Overbringelse af Bud, Besørgelse af 

Ærinder, ·der ·ligger udenfor selve Transportop
gaven. 

Hurtig Befordring indenfor samme Dag, over kor
tere Afstande in.denfor Timer. 

Muligheder for hyppig Tilgang af Varer og der
med for betydelig Indskrænkning af Varelagre; 
Frigørelse for en væsentlig Part af tidligere i 
Varelager bunden Kapital. 

Under ustabile Prisforhold (vigende Priser) Midlet 
til Begrænsning af Lager og dermed til Overfø
relse af Risiko til Grossist eller Importør. 

Nedgang i Omkostningerne ved Varernes Distri-
bution. 

For Grossistfirmaerne, navnlig i Provinskøbstæ
derne, Midlet til den personlige og hyppige Rap
port til Kundekredsen, der er en nødvendig Be

tingelse for at fastholde og udvide den. 

Automobilkunkurrencen deler sig naturligt i føl
gende væsensforskellige Arter: 

Forskellige større Firmaers Kørsel med 
eyne Lastbiler. 

Efter de foreliggende Oplysninger drives en saa
dan Kørsel i vid Udstrækning, navnlig udkøres Va
rer som Mel, Margarine, Colonial m. v., og dis.se 
Varer udkøres over ret store Afstande, fra Kjøben
havn saledes over store Dele af Sjælland, fra Pro
vinsbyer som Holbæk og Slagelse saa langt, som der 
kan køres paa en enkelt Dag, og fra de større fynske 
og jydske Provinsbyer iøvrigt ganske under samme 
Forhold og i samme Udstrækning. 

: = (Fortsæt�;) 

11 

VOGNLÆRE 

Vi henleder Opmærksomheden paa den i dette Nummer 
paabegyndtc Vognlære, der indeholder en udførlig Be
skrivelse af Vognmaterieilet ledsaget af talrige Illustra
t'ioner. 

Interesserede Læsere kan ad denne Vej faa en god 
Vejleclning i Vognenes Bygning og Kon truktion og kom_
me i Besiddelse af et Hæfte med Oplysninger af stor 
Værdi. 

Tag c/1-rfor de midterste Sider ml af Bladet og opbe

var clem. 

DØDSFALD 

Den 30. November 1928 afgik Lokomotivfører C. J. H.

Jantzen, Kh. Gb., ved Døden efter længere Tids Sygdom. 
Den ,lille• Jantsen, som han i daglig Tale kaldtes, gjorde 
i de senere Aar Tjeneste ved Dybbølsbroens Rei:rise og 
kørte som Følge· deraf paa Holte-Klampenborg. Jantzen� 
Afsked forelaa allerede inden Døden hentede ham, og der 
skulde saaledes ikke forundes ham en Hviledag ovenpaa 
den lange Arbejdsdag. J. blev 61 Aar gammel og paa
begyndte sit Arbejde ved Statsbanerne allerede 1881 som 
Lærling. Han blev ved sin Forfremmelse til Fører i 1899 
stationeret her i København. J. var kendt som den alletider 
ligvægtige Mand og altid med el Smil paa Læben, ingen 
Under han derfor ingen Uvenner havde, og han nød en 
ganske ubetinget Agtelse blandt de Tjenestemænd, han 
færdedes blandt. Vi kan tilføje, at han som Lokomotiv
mand i enhver Henseende udfyldte sin Plads paa en Maa
de, der tjener Standen til Ære. Ved Begravelsen, der fandt 
Sted den 5. December fra Solbjerg Kirkegaard, var der 
mødt talrige deltagende Lokomotivmænd for at vise den 
lille Jantzen den sidste Ære, ligesom Faner fra Organisa
tionen paraderede ved Baaren. 

Ved Graven bragte Organisationens Formand Jantzen 
en Tak saavel for hans Troskab mod Standen som for hans 
noble Færden som Tjenestemand. 

:, 

::::. 

Hans Minde vil leve længe blandt os. 

,_;,•,c::'•,,,"' . 

:: . (/},-

I den amerikanske Jernbanearbejdslov 

c. m. 

(Railway Labor Aet 1926) betegnes Speditionsforret
ninger som Jernbaneforretninger og deres Tjenestemænd 
som Jernbanetjenestemænd. Loven giver udtrykkelig Tje
nestemændene Ret til frit ar vælge Organisation. Videre 
forpligter den Arbejdsgiverne og Arbejdstagerne til at 

• 
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træffe kollektiYO Aftaler om Arbejdsvilkaaren�. samt for
byder Arbejdsgiverne paa nogen Maadc at blande sig i 
Arbejdstagerne Organisations- og Repræsentationsvæsen 
og omvendt. 

5000 Tjenestemænd ved ,Americdn Rail\\"ay Ekspres 
Kompagni« i New York er uden Undtagelse organi. crecle 
i det amerikanske Jernbanetjenestemandsforbund. Spedi
tionsselskabet vægrede sig imidlertid ved al anerkende 
denne Organisalion som Personalet faglige RcpræsentatiJn 
og at forhandle med denne. 

Helt uventet erkla:irede alle 5000 Mand Kl. 10 om 
Aftenen den 15. Oktober Strejke, hvis Ledel ·e - trods 
Ulovligheden - alligevel overtages af Organisationen. 
Inden der var gaact 4-8 Timer, havde Selskabet kapituleret, 
hvorefter Strejken afblæstes. Efter 4 Dages livlige For
handlinger undertegnedes en kollektiv Overenskomst. 

En Lønaktion 

førtes i Begyndelsen af 1928 ved de franske Jernbanc•r, 
hvilken 1. April sluttedes med en mindre Lønforhøjelse. 
Kravel lød paa Ligestilling af Jernbanemænd og Stats
tjenestemænd m. H. t. Fastsættelse af Minimallønninger 
paa 8000 Frcs. pr. Aar. Der opnaaedes en Minimalløn 
paa 6850 Frcs .. med Præmier 7050 Frcs. 

Det franske Jernbaneforbund paabegyndte da en Pres
sekampagne, som varede heie Sommeren. Den 26 Okto
ber fremlagdes nye Krav for Jernbaneselskabet og Rege
ringen; denne Gang krævedes en Minimalløn af 10,800 
Frcs. Underhandlingerne førte til en Overenskomst mel
lem Regeringen og Jernbaneselskabet paa Basis af en 
Minimalløn af 8000 Frcs. Lønforhøjelsen udgør indtil 
11 pCt. 

Efter Afkortning af Pensionsafgiften bliver tilbage 
for Tjenestemænd 7520 Frcs. og for Jernbanemænd 7420 
Fres. af Minimallønnen. Regeringen hævder, at Jernbane
mændene dermed er ligestillet med Statstjenestemænd fra 
og med 1. Januar 1930. Forskellen paa de 100 Frcs. ud
jævnes paa forskellig Maade ved Frirejser o. L 

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge W. Ottesen, Amagerbrogade 73, har fra 
1. Januar 1929 Konsultationstid: Hverdage KL 12-1.3,
Onsdag tillige Kl. 18-19.

Ovedført som ekstraordinære Medlemmer: 
Lokomotivmester C. F. Berg Pedersen, Skanderborg. 
Lokomotivmester A. E. Jensen, Brande. 
Pens. Lokomotivfører N. J. F. Rohde, København Ø. 

Udnævnelse fra 1.-1.-29: 
Lokomotivfyrbøder F. Mogensen, Kbhavns Godsbgd., 

til Lokomotivfører i Brande (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder S. P. L. Bjerglind, Østerbrn, til 

Lokomotivfører i Skjern (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder T. C. Steffensen, Østerbro, til Loko

motivfører i Holstebro (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder C. Petersen, Aarhus H., til Loko- • 

motivfører i Frederikshavn (min. Udn.). 
Lokomotivfybøder S. E. Boye, Aalborg, til Lokomotiv

fører i Thisted (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder N. K. Hansen, Aarhus H., til Lo

komotivfører i Struer (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder L. G. Jensen, Nyborg,· til Lokomo

tivfører i Oddesund .N. (Depotforst.) (min. Ucln.). 

Forflyttelse efter A ns. frci 1.-1.-29: 
Lokomotivfører P. V. Jarnholt, Gjedser, til Kbhavns 

Godsbgd. 
Lokomotivfører Th. Christensen, Orehoved, til KlJhavns 

Goclsbgcl. 
Lokomotivfører R. N. Rasmussen, Brande, til Ore

hovecl. 
Lokomotivfører "F. I<. Nielsen, Struer, til Kbhavns 

Godsbgd. 
Lokomotivfører 0. P. Petersen, Skjern, til Esbjerg. 
Lokomotivfører H. J. Høi, Holstebro, til Struer. 
Lokomotivfører H. V. Nielsen, Thisted, til Gjedser. 
Lokomotivfyrbøder A. Pedersen, Viborg, til Aarhus H.

Lokomotivfyrbøder P. C. Hartvigsen, Herning, til Vi-
borg. 

Lokomotivfyrbøder . J. A. Pedersen, Randers, til Aar

hus H. 
Lokomotivfyrbøder G. F. Gjødesen, Struer, til Aar

hus H. 
Lokomotivfyrbøder N. P. Jensen, Struer, til Aarhus H.

Lokomotivfyrbøder E. Mikkelsen, Struer, til Skander
borg. 

Lokomotivfyrbøder N. P. E. Madsen, Aarhus H., til 
Kbhavn Godsbgd. 

Lokomotivfyrbøder C. 0. Nielsen, Kbhavns Godsbgd., 
til Østerbro. 

Lokomotivfyrbøder H. F. Brade, Kbhavns Godsbgd., til 
Østerbro. 

Lokomotivfyrbøder S. A. Pedersen, Fredericia, til 
Kbhavns Godsbgd. 

Lokomotivfyrbøder P. M. Frandsen, Aarhus H., til 
Fredericia. 

Afsked: 
Lokomotivfører F. B. Hansen, Aalborg, efter Ans. paa 

Grund af Svagelighed med Pens. fra 31.-1.-29 (min. 
Afsk.). 

Lokomotivfører N. P. Kristensen, Korsør, efter Ans. 
paa Grund af Svagelighed med Pens. fra 31.-1.-29 
(min. Afsk.). 

Nwrværende Nummer er a/le11erel paa Avispo.�tkonlnrel d. 9 . .Janunr. 

REDAKTION: Vesterbrogade 98 A, 2. Sal,. Kjøbenhavn V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. Ny Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613, - Kontortid KL 10-4. 
___ T_e=g_n_e_s_,p_aa _ _  a_ll_,e_P_o_s_lli_;o_n_t _or_er __ i_S_k_a_n_d_i_n _a�vi_·e_llc:.. ___ ,___ · Poslkonto: 20 541. 
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STATSBANEPERSO ALETS BI8LIOTEK 

NYE BØGER 
Sj-. Jvl.• 

Falster. fyn 

15031 13417 Egeberg, Edvard: Fra Kirkens I orl.

15032 134-4-1 Malling, Mathilde: Kongsager. 

15033 13429 Hol t, Bertha: Vibe. 
J 5034- 13405 Vollquartz, Ingeborg: En Ltbctydelig Kvinde.

15035 13lf32 K able. :R.: imon Peter.

15036 11460d Michaelis. Karin: - - - ynd, Sorg 

15037 
15038 
15039 
150/o0 
150/il 

13/o-46 
13/o-14 
1344-3 
l:V151 
13"5 
13390 

og Fare. 
Muncb-St en gaard: Bor ærken.

Budden, J:. Jungle-John. 
M yn, N.: Atlantis kalkamn1cr. 
Heinbard, C.: ] en ensomme Ulv. 
Thyregod. T.: Blandt Landstrygere. 
Baedeker: Greece. 

J5042 13/o31 Jensen, J. 1 .: Ewald og We. PI, forlalL for 
Ungdommen. 

13791 cl 12327d Garcl, Roger Martin du: Familien Thibrwll 
IV Del Konsultationen. 

12327c do. cl V Del. orellina. 
15043 13459 Uldall, Dorette: Eventyr r k 
1504-4 13449 Oll, Estrid: Ungen. 
15045 134✓.4-
15046 13453 
15047 13463 

ikaely. Lisa: Hittcbarnel. 
Hochau, Else: Fru Baggers Dølr . 
, ollcruartz, Ingeborg: Jollet i kyernc. 

GRAVMO 
Thorvald Hansen 
(Ved Vester Fængsel) 

J 504 l 31-4 

15049 13433 
15050 131.30 
15051 134 1 
15052 134�/o 
I 5053 13/i-9 I 
15054- 134 3 
J5055 13472 
15056 134 
15057 13/47(-j 
1505 134-73 
I 5059 J 31.20 
15060 
15061 1349 
15062 13/4.7/i 
15063 
15064 13471 
15065 13479 
15066 13467 
15067 134-65 
150(i 13/4 6 
15059 

15070 13"-90 
15071 

Pres. korn-Thyge n, .. Lill, Frøken Ma,1-
gepenge. 
Kielgasl, Ellinor: Lappepigen. 
Hørlyck, Helene: Børnene i r. k ven. 
Knox, John: Emi •rant-Drengc•n. 
Hcinberg, Erna: plejsen. 
RornairH', J.: Duskammt•ratcr. 
Lag rlof, Selrmi: Anna Sviircl. 
Ehr ncron-Kidclc. A.: .Julc•n paa Bror trup. 
O"Griffith. G.: John Bunyan. 
Hammer. T-Uclvig: Paa Livet, Ta•rRkC'l. 
Elkj,er. igurd: Helle Arviclsclattl'r. 
Falck, Naja: Lykkens OmvC'J 
Hob •rts, Roy: Hævm•re11. 
Thiese, F.: KvinclPrO\". 
Grønbech, K. B.: KornmandantC'n. Døtre. 
Halvor, en, F.: I Ly thusel. 
EggC', P.: Han og hans Døtre. 
Kirk, H.: Fiskerne. 
Berend. olm, V•l. A.: elma Lag •rløf. 
Aakjær, J.: Fra min Bitte-Tid. 
Linck. Olaf: Den store Børneven Holbøll. 
Hohlenberg, J.: Goethe Fan. I i del lyvende 
Aarhundrecle. 
Ring, Barbra: Dengang da Jeg var Pige. 
Lic. Erik: Erindringer fra el Dikterhjem. 

UMEl\TTER, 
V. Fælledvej

♦ Tlf. Vester 8879 

FIL I .A. L = V- i g e r s l e -v- all e -v-ed I:n.dga:n..ge:n.. til Terrasse:::o.... 
----------------------------------------------------------------------------

---------------�, 

Nordisk Handske- og Skindbeklædning. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllltllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Oehlenschlågersgade 2. 
(Hjørnet af Vesterbrogade.) 

FABRIKSPRISER 

CIGARER - CIGAR! LLOS 

SKRAA & SHAGTOBAK 
.fra 

Vi Ih. La nges Fabriker 
Forlanges overalt. orlanges overalt. 

Køb danske Varer! 

KoFeøF 

LØVE 
MaPgarine. 

Til Tjenestemænd ved D. S. B. 

Idet jeg takker for behageliq Forretnings/ 01·bit1delse 

i det forløbne Aar, hvilleen .ieg haaber maa fortsættes 

i Fremtidw, onske,· jeg Dem et gorlt og heldbringende 

Kytaar. Med Højagtelse 

ALT 

RAD 10 

J. l . .JE SE ,Skrædermester.

Gl. Kongevej 135 B. Vester 4610. 

Støt dansk Industri! 

Aut. Forhandler. Alle nye Apparattyper. BiUi{l"e Priser. Rabat til 
Medl. af D. L. F. Radioteknisk Prøveanstalt. Fmeste Hjælpemidler. 
1. Kl. Udførelee. Christensen, Vesterbrogade 98 A•. Vester 8173. 
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Til alt Kontorarbejde 

Smith 

Premier 

først 

og 

bedst. 

Alfred Fischer & Co.s Eftf. 
Jernbanegade 6. 

Tlf. 7319. København. Tlf. 7337. 

Ægteskabsbogen 
Hvordan man begrænser Børnefødslerne 

Oplysende - 18 gode Billeder 
Pris 1 Kr.+ Port . - .-.. ''o •el, 
Ve tergade 3. Kobcnha,•n K. 

Tandlæge 
FH.K. ØREr E 

Konsultation: 10-7. 
Istedgade 69. 

Telf. Vester 905 x. 

Støt dansk Industri! 

Køb altid kun

ENGEL & KISKYS 

HOSTEARTIKLER 

Spar Penge! 
J{øb Dere 

Vin direkte fra Viniageret 
og par llellemhandl rfortjene te11. 

Vesterbros Vin-Import 
(G r u n d 1 a g t 1 8 9 6)

lngerslevsgade 108 

Tilbud til Tjenestemænd. 
De kan for Fremtiden faa aabnel en Konto paa 1. Klas

ses Herre- og Dameskræderi saml Herre- og Damekonfektion, 
Kjoler og Drengetøj. tort Lager af Vinterfrakker og Ulsters. 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. 

Alt 1rna Ratebetaling til ab olut kontante Pri er. 

Med Rllja_qtelse ----

Gamillus Nyrops Etabl. 
Ny,·op o,g Maa,g Al 

Købmagergade 43 .. København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

. 

. . 

Bandager ou SyuenleJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Spec/alit,t: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

Køb danske Varer! 

T t, 
J, V. Jen■en, Skræddern,eater. GI, Kongevej 1358. Vester 4610. 

a pe Uden lJ<lhe,aliuu: lJfl•n Udbetaling 
TANDLÆGE 

= 

billigst· = Brug Svendborg Eksport Mil-Co TAGE 
S�A�,A�t�:t 

EFTF.
R A B A T med 12 0;0 Fedt KONSULTATION: 10-3 OG 6-7 

til Medlemmerne. • LØRDAG: 10-2

HAMMERICHSGADE 4 Drøjere i Brug og mere velsmagentle.
rn. eyen a101. (Almindelig Eksport Fløde bar kun 90/o) ENGHAVEPLA0S 6 TLF. VESTER 3330 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

mma(Ø7r,,_Mil 
---------

------------
---------

-s-. _&_G_. -8 -R 0_ G_H_N_E_R
--!

, G 1 armeste r p · �} c!:,u�ro� A/s !��fe!!ke?vqj :��.��•!��! 
JnvelArer e' huld med. 

s. Mikkelsen A A R H u s anbefale" LokomoLivpersonalet. J æger)!aard�ga.te 5. Aarhus Leverandør til Marketenderiet. 
Tlf. t-i844 Fr. Alle 164 Telf. 6490 har alle - Morgenbrød bringes. -

Rammer, Malerier og 
Rulle&ardlner I stort 

Udvalg 

Nyheder i Skotøj Telf.2063. E. Rosholm Ole en. 

Jensen & Nielsen 
til b i  11 i g s te Dagspris. 

Stort Udvalg i 
moderne Gravmonumenter 

Kirkee;aardsvej 1. - Tlf. 13 7 9. 
Aarhus. 

- sælge paa Ratebetaling -

Frederiksbjerg 
Installations Co. 

Tlf. 6 13. Fr.-Alle 99. Tlf. 6814. 
R A D I O (Ladestation). 

Se vore Vinduer. 

E d v. B a S Jll u SS e Il S Behagelig Betalin,z,billigste Priser I 
MobeletalJli ement. 

tudsgade 24-26 
Tdf.403 Å a I' )i U S Telf.40J DAG OG NAT Lillebiler 
Leverer alt i Møbler, Gulvtæpper 
og Portieretæpper til a bsolut 

billigste Priser 

Telefon 2 0 2 billig og god 
Frederiksgade 32 

Hør vore Priser. 

DAG OG NAT 
Telefon 2 0 2 

BARBER & FRISØR 
Klipning 75 0. 
Barbering 25 0. 

R. WIEGHORST 
de Mezasvej 2 - Aarhus 

J. CHRISTENSEN
Tlf. 5080 Fr. Alle 120 Tlf. 5080

Frugt, Blomster, Kran!ie 

i stort Udvalg 
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