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BREMSNING AF GODSTOG. 

Hvor hen man end vender Blikket, er man 
overalt ved Jernbanerne. lndu tri n, Landbru
get og andre Virksomh der. at mekani ke Ind
retninger faar mer og rner lndf ly del e og er
statter Haand ns rbejde. Og d tte af for k I
lige Grunde. Men den væ ntlicr te Grund er 
vel nok den, at skal den b træffende Virk om
hed opfylde cl Krav, ,,,om dvikling n bringer 
med ig, aa maa der am-ende tid varende 
Værktøj og _ rbejd rnaader. •

m Industrien og Landbrucr. t Mekani e
ring kan det med rette ige , at det ikke er for 
at gøre det frem tillede Produkt bedre. m n 
kun for at fremstille det til den billig t mulige 
Pri . oget andet er det ,-ed Jernbanerne. hvi 
Arbejde ikke r at producere dette eller hint, 
men derimod t Bindeled mellem Produktion -
stederne, og om aadan ikke alene kal fun
ger til den billig_ mulige PrL men tillige -
under H nsyntacr n til den Fare der altid vil 
hæfte ,-ed .Jernbanedrift - med cl n tør t 
mulige ikkerhed. 

I .Jernbanernes f r�t Aar kendte man ikke 
mekanisk Betjening af por kifter og Ma t -
�ignaler; der finde endnu Yed tatsbanerne 
An atte. der kan hu ke den fcrete prirnitiYe ig
nalgivning med :'.\fa te ignalerne. som be tod i. 
at tationen endte en Mand ud. der efter at 
have rettet porskifterne. gik ud til icrnalma-
ten, hvor han mel at tr kk nedad i en Jern

traad, der fra ignalarmen hængte ned langs 
Masten, og om kift n Rincr i Traaden fra een 
Hage til en anden. løftede 'ignalarmen i Vejret, 
og cl rmed var der fri Passag for Toget. Denne 

Form for ignalgivning paa tationer er elv
f lgelig for læng iden opgivet og erstattet 
af tid svarende ignalapparater. der forener 
por kiftning og ignalgivning. aaledes at di -

taar i indbyrde Afhængighed og ikrer at 
por kift rne i og ved en Togvej har den rette 
tilling for Tog...-ejen og den rett tilling for 

at der ikke fra andre por kan køres ind paa 
Togvejen. saa længe Indkør el af Tog er fri-
0i vet med tationens Indkør els ignal. 

· Paa de en ·t udførte 'tation anlæg har
man Fj rnbetjenincr af ignalmaster i 1500 Me
ters Afstand fra ignalhu et. og Fjernb tjening 
af por kifter i en Af tand af 00 Meter fra 

ignalhu et. For at lette Rangerarbejdet e11 

por kiftemekani men paa de centralaflaa ede 
, por kifter indrettet saalede-. at disse, ved at 
en Pedal nedtræde , kan om kift paa tedet. 
For at ophæve den Fare, cl r kan op taa som 
Følere af aa lange Af�tand paa en Jernba
neotation. har man praktisk talt gjort Togvejs
eft r ynet mekani k ( elektri k), idet man paa 
Ve gcren i Sicrnalhu et har bely te portavler, 
om vLer alle por og ignal r saalede . at 

man kan se. om poren er b lernret med Vog
ne. 0° man kan tillige e Ma tesignalernes til
ling. Findes paa et por et Køretøj, virker 
dettes Hjulsæt om Leder for en elektrisk 
. trørn, der fra t Akkumulatorbatteri flyde1· 
gennem Skinnern i Togvejen. hvilket giver ig 
til kende paa portavler i ignalhu et. Er der 
'ignal for et indl ørend Tog. og der f. _Ek . 

anbringe · en Trolje paa Togvejen for det ind
kørende Tog. falder Indkørselssicrnalet af sarn
rn Grund paa , top. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDE DE 

JJc t ci· i J,,,nh •d. lm1el GdYikling n lla1· 
11i, ,t :-,tationernc :,; rn . 'ikrin O' mod. at der i 
,.., 

lJtid, gi\' T'lladcl c til. at To0 rnaa k re ind 
paa Stationen oo- til at sætte Stop for t ind
k ,r ndo Tog. hds TogH'.icn , kulde blive ufar
bar. 

flrnnlan har ,aa L Td\'ikJingen af Togcn 
11.irclp midl 'r til at stand. e foran �ignn.lernc
v�1'rC't? I aa I ersontog nc har vi efter Politi
l' gi 'm nt L For. krift fa.aet en gennem(Yaaend
Brt>m;-;e. Yahrnmhr m.· n .. om nu har Yi t i(Y
ikJ; at opfyld Tid n Kra,-. [en med Brems-
1 ing nf God. ,·ogne er dviklingen gaaet i. n
Retning. d r har fnrv;cn t Forhold ne � ar ef
ter Aar.

l .J rnbancrncs for ·te _\ar ·ar Yirkning n
af rl'ogene Y ægt og Ifa tio-hed ikk st rre. end 
rnaH kunde standse et 'l'og indenfor en pa.. n
de Y iln·ngd med T ndcrhrem en og en 'lut
hr m o. 

l�frorhaai den om Tog n kom til at be taa
aJ fler og tunger Yognc, blev det nødvendigt 
at ud ru te hele Lokomotivet med Bremse og 
at ha \'e flere bct.(cnl Bremser i To O'et, og Kon
dukto rcrne. s0111 betjent Brcm erne. havde de
re. Pin.cl· paa aalme Bremse æd r for al kunne 
hor 'i<Ynalcrne. Med den forøg d K r ha tig
hed hl '" det nødv ndigt at brgge et Brem -
hus. hvori K nduktøren kunde tage Plad, 0 O' 
b tj n Bremsen. m n dette hav le til Følge, at 

ignalcrne ikke kan hør af Bremseb tj nin-
gen saa odt som før. Det r gaaet her om 
i Udlandet, Togene r tadigt blevet tørre og 
,tungere, og det er fa t laaet. at Lokomotivfø
rnren maa r gne med, at Brem e ignalerne ikke 
kan høre af Brcm erne. For at faa det fore-

krevne Antal Bremser i et God to O'. s tter 
man underHelen en fir ak let Truck-Person
ogn bag i God togene om lutbrems . denne 
tæller saa for to Brem er. Det er meg t be
kvemt for dem, der kal betjene en aadan 
Bremse at sidde i n Per onrngn, men hvis 
Brem e ignal t ikke høres blot i denne Vogn, 

lwad der nare t indtræffer ved lutbremsen, 
saa er det Toget to bed te Bremser, om ikke 
b tjene . 

Det er » dviklingen« af d Midler der har 
været til Raadighed til at tandse God tog. Det 
nytter ikke, at man indretter ignalapparaterne 
paa tationerne til ikke at kunne vise Ind- eller 
Gennemkørsel for et Tog og til at sætte ig-

nalet paa top. 1n ar To•7,· '.icn er hcnhold",·i" 
ufarbai·, naar der ikk . amlidig O'iYe Lokomo-
idorercn for �od�tog n sikre :Midl r til at 

cftt'l'k< mm et gh t ,'i nal ug dctl aa mc et 
mere nu, da clcl nye y ·t m for Tog,· :i- fter
\)'11 og 'ignalghning afla. l 'r , 'tationem for 
Folgen af en plucl. clig freml·ommet Hindrin(Y 
paa 'poi-et o rr lægger d n ver paa LokomotiY
for r n. 

-i maa derfor gør b .;:t ml I ndsigeL e mod.
at 'porgsmaalct om 'l'ryklufthrern_cn Indf rel
sc og lbrugtagning skyde, ml i d t UYLse. 

STATSBANERNES FREMTID. 

l•'oredrng holdt fo1· Dellagern' i 0. J. F. 
r'p1•iekur�us paa Knuclshonod den 4 ... Juni 
I �J:W af Gt•nentldirrklor ...\nclPr� •n Alstrup. 

Forinden jeg gaa1· O\' 'l' til mit Emne, Yil 
jeg gerne r>-ttc en Tak til Land udrnlget for at 
have givet mier Lcjli,O'hed til at yde mit - m 
end be kedne - Bidrn O' til dot ply ning a1·
bejd nemlig at udvil le den enkelte Per on
lighed Yed at give ham L jliO'hcd til at forø O'e 
sin Kund kaber. er i ig elY aa sund og 
go l. at den kun k:111 vækk> ympati. Det ()'læ
der mig • t De kan holde Dere ommerkur
'U i aa mukke )laturomO'ivel er som her paa 
Knud hoved 0" - , om jecr haaber - QO' aa 
iøvriO't under tilfreds_ tillende Forhold. 

Da Landsudvalget for log 1ni0' at tale om 
» tat banerne Fremtid«, var jeg til at begynde
med lidt i Tvivl om, h orvidt en aadan Opgave
lod ig lø e paa en for rI'ilhørerne -tilfred stil
lende Maade. Intet Meru10 ke r jo i tand til
at kue ind i Fremtiden og alt aa hell r ikke
til med blot noO' 11lunde ikkerh d at ud ige,
hvorlede Banerne Fremtid kæbne vil forme
ig. Imidlertid Enmet har fri •tet mig og jeg 

tror, at man -til en vi Grad kan dann si" et 
køn over tat banernes Fremtid vel alt mærke 

naar man med Ordet Fremtid kun tænker sig 
en nærmere Aarrække, og naar man holder sig 
in mente, at ganske uventede og revolutioneren
de Forhold fuld tændig kan kuldkaste de For
ud ætninger, paa hvilke man har dannet icr 
sit køn. Endvidere maa jeg for at begræn e 
Emnet til den for et enkelt Foredrag passende 
Ramme ind krænke mig til kun at omtale Ba
nerne særlige driftsmæ iO' og økonomi ke 
Forhold. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

En Hj" lp til Bedømme! e af d n fremtidige 
Udvikling linie Yil man kunne kaff sig ved 
at under ge hYorledes den hidtidige d ik
ling har været for Banerne. Da jeg her kun 
vil be kæfti0e sig med pørg maal om 'de dan
ske tat baner Fremtid, vil det vær natur
Jiot at lad en saaclan nd r øg I komme til 
at omfatte Tidsrummet efter 1 80, i hvilk t ar 
de jælland ke Baner blev overta0et af taten, 
Jer i Forvejen om bekendt allerede havde an
lagt og dr v t for k llio-e J rnban r i Jylland 
og paa Fyn. 

I Drift aaret 1 0- 1 havd de dan ke 
tat baner en samlet Bane- og Overfar.t længde 

af ca. 1:.40 km. o0 Trafikken paa Banerne ud
trykt i Yo0nak !kilometer p1·. Ban kilornet r 
udgjorde da ca. 76 ,00. 

I Drift aaret 1900-01 Yar de tilsvarende 
Tal ca. 1 ,0 og ca. 171 00. 

1 Drift aaret 1913-14 var de til rnrende 
Tal a. 20 0 g ca. 241 ,00. 

I Drift aaret 192 -29 Yar de til rnrende 
Tal ca. 2570 og ca. :.32 9 0. 

om De dl e heraf, har Længden af d 
dan ke tat baner tadig været jævnt vok ende, 
hrnd d r og aa har Yæret Tilfældet for saa at 
sige alle Baner i V rden. Men De vil ogsaa 
se. at de dan ke tat ban r rrrafikinten itet, 
d r teg tærkt i de før te � Aar fra 1 0 at 
regne, i cl t idst forløbne Driftsaar har været 
i Tilba0egang i Forhold til 1913-14. 

pørg. maal t er da: Kan man i de nær
meste Aa1·tier vente en tilsvarende Udviklings
linie som i Tid rummet fra 18 0 til 1914. eller
maa man snm·ere vente at e fortsat den Til
bagegang, om Tallene for Bwnernes Beskæf
tigelsesgrad - aaledes som denne før blev ud
trykt i l' ognak elkil01neter pr. Banekilometer

- udviste fra 1914 til 1929?

Inden man Yil kunne svare paa dette pøro- -
maal, Yil det Yær nødv ndigt at under og 
Grundene til Fremgangen i Banerne Be kæf
tigel esgrad i det før tnævnte Tid rum og 
Grundene til Tilbao-egangen fra 1914 til nu. 

Hvad det fø1·ste angaar, kal jeg anføre, at 
Jernbanerne i Danmark oml ring 1 80 var et 
forholdsYi nyt Befordring middel, der særlig 
ved deres Hurtigh d, Billighed og den Sikker
hed med hv.illrnn de var i tand til at afvikle 
Befordringen, virked revolutio�erende over for 
det eneste egentlige Befordringsmiddel der da 

fandte paa Landjorden n mlig He'"tckoretoj t. 
· Banem "' ;ir ver cleUe Befordringsmiddel
kund ·trak fOl'ud i . o0 det ene ·te B for
llring middel de dan ke 'tat. ·baner derfor da
havde at 1· gne med ·om co-cntlig Konkun nt,
var kib farten. 1 et Land m Danmark maat
t 1-ib farten paa den anden ide og aa ,·-:cre
en ret f lelig Konkunent. dels fonli Danma1·k
i aa h j Grad er t rio- ·, del. fordi vort
Land altid har haft rnano- 0ode 0" naturlio-e
lfavne. Da som foran næYnt Banedrift her i
Landet dengang saa at ige ingen l onkunen
ter havde paa Lancljo1·den. f ltes f nlrnrren
cen fra kib farten.· ide i alt Yæ entlig ku11,
naar der var Tale om B fordring fra en Havn
til n anden, og ef.terbaancl 11 om Færg hift
blev tab] ret mellem de enkelte Landsdele og
eft rhaanclen nom t ,•rre } or ender og Modta
gere fik anlao-t private idespor ind til der
, irl omh der, blev Muligbe len for at bestride
Trafikken mellem Landsdelene pr. Bane uden
Omlæ ning t rre og tørre og Konkurreucen
fra kib fartens ide derved gjort mindre og
mindre og mindre effektiv. Men h rtil kom
mer yderligere to Forhold, cl r hver i ·ær i høj

rad har ,·ær t medvirkende til den tore d
vikling for Banem fra 1 0 til 1914. Jeg sig
ter her særlig til den tor økonomi ke d
Yikling, hele erden o0 derunder og aa Dan
mark har været ude for ·iden lutningen af
det forrige arhundr de o0 indtil Verden kri
g n, amt til den tore Befolknin° vækst, der
fand-t tecl og aa her i Land t iden 1 0. En
delig har og aa den rivende dvikling i Bane
n ttet cl trækning iclen 1 0 og indtil 1914
af ig elv maattet medføre en vi forøget Tra
fik, idet nye og langtfra uvæ entlig Dele af
Landet i nævnte Tid rum blev for ynet med
Banelinier; hvorved cle Varer, dis Landsdele
kulde for yne med, og de arer, Land delene
elv frembrag.te, i det tore o o- h le ble,· ov r

ladt til Banerne at befordre.

Og undersøger man clernæ t G1·undene til
Tilbagegangen fra 1914 til 1929 i Bane1·nes
Be kæftigelsesgmd, alt aa Neclgan o -en i Tallet
for Vognak elkilometer pr. Banekilom ter, vil
man rlig tand e Yed følgende tre Forhold.

Den overordentlig tore økonomi ke dvik
ling, · om ·h le Verd n kom ind i iden ca. 1 0,
og om jeg lige har omtalt, blev - ialt Fald
hvad clYiklingen i Europa angaar - brat
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

tand et ved Y rdenskrigen "
G

dbrud. og elv 
om Europa oo- herunder Danmad;: paa mang 
Omraader har fundet denn -dYikling linie 
{gen, synes det dog, om om der \"il kunne ben
gaa adskillige ar, før man vil kunne ige. at 
Forholdene Yil komme paa amme Højde om 
i 1914. 

Hvad dernæst Konkurrenceforholdene for 
Banedrift angaar har Aarene efter Verdenskri
gen været Banerne højst ugun tige. Jeo- igter 
her i første Række til Automobildriftens cl
vikling siden da. Noo-J Tal Yil i saa Hen eende 
kunne giYe en Fore tilling om denne Konkur
rences Væk t. aaledes fandte der i 1914 rundt 
regn t 3400 Automobiler her i Landet, medens 
der i 192 fandte~ 8 900. Men ogsaa Konkur
rencen fra Skibsfartens Side har i de senere 
Aar været væs ntlig -tærkere end før 1914, idet 
vore Havne iden da er blevet betydeligt udvi
dede og forbedrede ligesom en ny Type af 
Fragtfartøjer, de saakaldte :M"otorpaketter, har 
udviklet ig oo- tilr vet sig en betydelig Del 
lokale Godsfor endel r fra Havn til Ham o o

oft videre pr. utomobil. 

Endelig er Banelængden iden 1914 for
holdsmæssig t vok t noget mere end Antal
let af præ t r de Vognakselkilometer, aaledes 
at_ ntal Vognak elkilometer pr. Banekilometer 
i det nævnte Tid rum bar været faldende fra 
ca. 241 700 til ca. 232 900 ell r med ca. 3,6 p t. 
For n meget væ entlig D 1 kyldes denne 
Nedgang den mstændighed, at de nye Bane-
trækninger, om tatsbanerne i det nævnte 

Tid rum har overtaget, gaar io-ennem magre, 
tyndt befolked og i Forhold til andr Land -
dele delvis fattige Egne. Dette gælder aalede 
f. Ek . ønderjydske Bane -trækninger. hvor
Forholdene yderlio-ere forværres derved, at
den ø tlige Længdebane gaar uden om Byerne,
og Diagonalbanerne i Jylland. Hvi tatsba
nerne ikke have faaet en aadan Forøg lse af
dere Banelængde, er det muligt, at deres Tra
fikintensitet, alt aa Antal Vognaks !kilometer
pr. Banekilometer nu havde været lige aa
stærkt som i 1914.

For Overskueligh dens kyld skal jeg nu 
ganske kort paa Grundlag af det foran udtalte 
fastslaa Aar agerne til den stærke tigning i 
Trafikintensiteten fra 1880 til 1914 og Aarsa
gerne til redgangen i Trafikinten iteten fra 
1914 til nu. 

Fremgangen i det førstnævnte Tidsrum 
skyldes: 
1) d n rivend Udvikling i det økonomi�ke

Liv Verden over,
2) d faa og mindre betydende Konkurrenter.

om Ban rne da havde.
3) Bygningen af Banelinier i tærker befol

kede, frugtbare og forholdsvi rigere Egn .
lwoned :Nytrafik kabte .

Tilbagegangen i det sidstnævnte Tids,rum
skyldes: 

1) tandsning n eller Tilba o-egangen i -cl
viklingen af det økonomi ke Liv i Europa.

2) Tilkom ten af nye Banelinier i minch
frugtbare, tyndt befolkede og delvi fattig
Egne. der ikke kabte væ entlig ytrafik ..

Kan man da herefter vente, at de F01·hold, der 

var de væsentligste Aarsager til Stigningen i 
Banernes Tmfikintensitet fra 1 80 til 1914, vi/, 
komme igen, eller maa man vente, at de For
hold. der va1· Aarsagerne til Nedgangen fra 
1914 til nu, vil vedblive at væ1·e til Stede, maa
ske endog i fo1·stærket Grad? 

For at implificere pørg maalet vil jeg 
først tage clvidel en af Banenettet op til Be
handling. Der er næppe Grund til at vente. 
at det danske tatsbanenet i de første Aartier i 
nævneY rdig rad Yil blive udvidet med nye 
Bane -trækninger, og den Trafikmængd , man i 
Øjeblikket gennemsnitligt har pr. Banekilome
ter, vil aalede hverken tænkes forbedret eller 
forrin o-et som Følge af Tilkomsten af gode, 
henholdsvi daarlig Banestrækninger. 

Om hYorledes dviklingen af det økonomi
ske Liv her i Europa, herunder Danmark, vil 
form ig i de kommende Aar,tier, her ker der 
stærkt delt Meninger. Meget kunde dog tyde 
paa, at Forholdene mere og mere vil trække 
ig i Lave og komme til at ligne dviklingen 

fra før 1914. Bliver dette mere og mere Til
fældet, vil det medføre en tørre og tørre B -
nyttelse af Kommunikation midlerne. Men iøv
rigt kan man allerede nu po itiv-t spore en væ
sentlig dvikling af Rejsely_ ten hos de enkelte 
Lande Befolkninger, og at det hermed følgende 
personlige Kendskab til hinandens Levevis oo
Virk omhed i sig selv indebær r Mulighederne 
for kabelsen af et frugtbrngende økonomi k 
Liv, herunder forøget Trafikbehov, turde ligge 
i Sao-en r atur. Men kulde man end paa dette 
Omraade blive kuffet i ine Forventninger, vil 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

i hvert .Fald den Om tændighed, at Befolk
ningsvæksten i de før te Aartier efter al Be

regning vil vedvare, medføre, at det Trafikbe

hov, der vil opstaa, vil tige fremfor at falde. 

Det store og vigtige pørgsmaal for Baner

ne i Almindelighed bliver da, om di e vil kun

ne faa deres Andel i denne Befordringstilvækst. 
eller om dere Konkurrenter - saaledes som 
det har været Tilfældet ved flere Baner i de 
senere Aar - ikke alen vil tag Tilvæksten, 

men tillige i vi e Tilfælde konkurrere Banerne 
ud paa de Omraader, hvor Banerne nu be

strider Trafikken. 

Banerne Forhold til Konkurrenterne er et 

dobbelt. Del virker Konkurrenterne i økono
misk Henseende dels i ren trafikal Henseende. 
Der er saaledes næpp Tvivl om, at Konkur
rencen fra Søfartens Side ·i alt v entlig kun 
virker paa økonomisk Basis, idet Befordrings
mulighederne normalt er bedre med Baine end 
med Skib, ligesom Befordringshastigheden i 
Almindelighed synes at falde ud til Fordel for 
Banerne fremfor Skibene. Anderlede tiller 
Forholdet ig med Hen yn til Konkurrencen 
fra Automobilerne ide. Her kan der ikke 
alene blive Tale om en ren direkte økonomisk 
Konkurrenc , men i mangfoldige Forbindelser 
tillige om en forbedret (hurtigere og bekvem
mere) Befordring end med Banerne. Og dette 
sidste kan derhos tillige ofte indebære n indi
rekte økonomi k Konkurrence (:»'l'id er Pen

ge«). 

De danske tatsbaner har igennem lang 
Tid været opmærksom paa den Konkurrence, 

de nævnte to Befordringsmidler øver og vil 
øve over for Banerne, og man har paa mange 
Maader søgt ait dæmme op over for denne Kon
kurrence og haaber at have fundet rigtige Mid
ler hertil. Paa den anden Side er man klar 
over, at det tedse gæld r om at være vaagen 
over for dette pørgsmaal og vedblive med at 
finde nye Midler til at holde Konkurrencen 
nede med. 

Af Hensyn til den rent økonomiske Konkur
rence har man gennem Indførelsen af særlige 

Fragtaftaler, billige Søndagsrejser, dflugts
tog, nedsatte Takster for Returrejser med ud
videt Længde, udvidet Billetsalg paa Stationer
ne, udvidet Ind krivning med fremmede Baner, 
Rederier og Automobilruter, o. . v., o. s. v., 

gjort en Mængde af Befordringstaksterne saa 

billige, at Konkurrence fra andre Befordring 
midlers ide paa nævnte Omraader næppe vil 
kunne udøve uden betydeligt økonomi k Tab 
for Konkurrenterne, medens Banerne a;mtidig 
gennem Indførelsen af de nævnte Tak ter s lv 
er bragt i væ entlig bedre og intimere Rapport 
til Publikum end før. 

Hvad der næst angaar den rent trafikale 
Konkurrence som særlig Automobilerne ud

øver over for Banedriften, har· man gennem 
hur,tigere, tættere og bekvemmere Toggang, ved 
Anskaffe! e af moderne Materiel, ved Ind
skrænkning i Udgifter og yttiggørel e af mo
derne Opfindelser, ved Reklame og særlig ved 
Afhentning og Tilbringning af Gods fra Dør 
til Dør sø17t at gøre Banedrift saa modem 
om mulig, aaledes at en Befordring ofte t vil 

kunne afvikle lige saa hurtigt og let pr. Ban 
som ved Automobilbefordring. Hvad der i saa 
Henseende er gennemført i de senere Aar, er 
ret betydeligt. Man har søgt gennem særlige 
Organer y t matisk at lægge Arbejdet til Rett 
paa bedst mulig Maade, man har - om jeg saa 
maa ige - trawlet Landet for at undersøge. 
hvor Konkurrencen fra andre Befordring mid
ler ærlig sætter ind, hvor Banerne har mistet 
Trafik, hvor y.trafik kan erhverves og hvor 
tabt Trafik kan erobre tilbage o. s. v. Til 
Belysning af, hvad der i saa Henesende er gjort 
og vedblivende gøre kal jeg nærmere omtale 
en Virksomhed inden for Banerne, som De sik
kert alle kender noget til, nemlig Transport-

agenturet. (Fortsætte .) 

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1929. 

DE NEDSATTE UDVALG. 

Udvalg 1. 
Tjenestemand lovens almindelige Bestemmelser 
( §§ 1-48) med Undtagelse af Reglerne i § 36

samt Spørg maalene orn Forhandlingsret oa
Voldgiftsret. 

1) K·ofoed, Formand.
2) Lar en.
3) Øllgaard.
4) Møller.
5) Dalhoff.
6) Okkels.
7) 

) 
9) 

Ch. Petersen. 
tens balle. 

A. M. Hansen.
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Cdcaly 2. 
Pe11sion ordningen. 

(Derunder �P rg maal om \ entepenge og 
Efterindtægt.) 

1) Kofoed.
.2) Øllgaarcl. 
3) Lar n.
4) Brøchner-Mortensen.
5) P. Jensen.
6) A. Jensen.
7) H. J. orensen.
) Frk. Crone. 

Kontorch f Meyer, ekretær. 

Uclvalg 3. 
ærlige Yde/.·cr (Tjeuestemanclsloven 3. Del). 
De srerligo '

i 
del er for de militære i\finisterier be-

handles dog af 7.; cl valg 8 d. 
1) Larsen. 1' ormand.
2) Øllgaard.
3) h. Petersen.
4) Okkel..
5) Lou.
6) X. P. ::-; iel en.
7) A. �I. Ha1ren.

Knutzen. ekretær.

·ccli:alg 4.
Lønning. ·ysle111et ( tecl-. Dyrtids- og Ko11ju11k/11r
tillæg amt PrinciJ peme for Alderstillæg Ti/deling). 

Dette Uchalg l:ehandler og aa Reglerne i § 36. 
1) Kofoed. Formancl.
2) Dalhoff.
3) Ch. Petersen.
4) Okkels.
5) A. Jen en.
6) H. J. ørensen.
7) A. �r. Han en.

) Lou. 
Thalbitzer, ekretær. 

Udvalg 5. 
r olclgif f. ret 09 Forhandlingsret. 

l) Kofoed, Formand.
2) Brøchner-:Morten en. Xæstformand.
3) Øllgaard.
4) Ch. Petersen.
5) Dalhoff.
6) Lou.
7) Stensballe.

) _ . P. � ielsen. 
Knutzen, Sekretær. 

T.:clvalg 6. 
Anvenclelse af Ikke-Tjenestemænd 1. StCltens Tjeneste.

1) Kofoed, Formand.
2) Øllgaard. K æstformand.
3) Larsen.
liJ i\Iøller. 
5) J. Jensen.
6) Okkels.
7) tensballe.

) J_ P. Nielsen. 
Thalbitzer, ekretær. 

·cchalg 7.
Folkeskolen Tje11estemanclsforhold. 

1) i\Iøller, Formand.
2) A. Jensen.
3) H. "J. Soren n.
4) A. M. Han en .
5) Frk. Crone.
6) N. I . Nielsen.
7) l tilforordnet fra tyrelsen og

) l tilforordnet fra Lmrerforeningen.
Sek rdær fra Undervisningsminist riets 

1. Departement.

·dvalg
Kla sificel'ing. 11d val.g. (Tjenestemandslovens 2. Del, 
derunder Avancement. forh.). delt i 4 nderudvalg. 

. Cl. §§ 10J-364.

1) Kofoed, Formand.
.2) Brøchner-�Iortensen. �1æ. tformand. 
3) Dalhoff.
It) Okkels. 
5) P. Jensen.
6) Frk. Crone.
7) Lou.

Thalbitzer. ekretær.

. b. li"-'i 86:;-559.

I) Kofoed. Formanet
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
) 

Lar en. Xæstfonnand. 
Øllgaard. 
Brøchner-:::\Iorten.-en. 
Okkel . 
Ch. Peter en. 
I. Jensen.

tensballe.
Knutzen. ekretær.

. c. . 560-811.

1) Kofoed. Formand.
.2) }[øller, :Xæ. tformand. 
3) Dalhoff.
4) P. Jen en.
5) A. Jensen.
6) H. J. øren en.
7) A. i\I. Hansen.

) Frk. Crone.
Thalbitzer, ekretær. 

. cl. §§ 12- 62.
1) Kofoed. Formand.
2) �tensballe. Xæstformand.
3) P. Jensen.
4) Lou.
5) N. P. �iel en.

2 ær kilte Repræsentanter,
1 fra Krig ministeriet.
1 fra :\Iarineministeriet.
Knutzen. ekretær.
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AUTOMOBILULYKKER OG ALKOHOL.

Vi er anmodC't 0111 at optage fnlgend 

Den i Tor ·dags ..\lorges inJtrufn Automobilulyk
ke ved Damhussocn rnr cl ·ærlig uhyO'geligt \'idnes
byrd om .\lang l paa n rnrsfolel ·e fra :i\loLodoreren 
Side i Forhold til Alkohol og .Alkoholnyde! e og har 
ghet pørgsmaalel m, Il\ ad der kan gør Ior at
iød kærp do motorfør ,nd · uahi eligo .Forpligte] er 
paa dette Omarado, ny ktualitet. 

Land forening n Ven personlige Friheds Værn
mener her at hare en Opga\'e, fordi Foreningen i it 
Syn paa Fol'l ud· pørgsmaal t netop aar ud fra, at 
der maa . lilles torc Krav til det per onlig ns\'ar. 
Forening n har derfor tag t Anlednin, a( det pa e
rede til at unden,ogc, Ji,·orledc · del Yil Ycl'L'e muligt 
under mern y L mati:kc .Former, end del hidtil r 
sket, at i.nstruet· alle Furore af .i'llotorkoreLojer om, 
hrnd cl ud ætt r sio- for ved at nyde Alkoh l under 
eller urniddelbarl før I or >len. ' h· maadeholden 
Alkoholnydel·es Virkninre1· med lien yn Lil Irrender 
og Hjernes 'ikkerhed maa klarlægge , og Ind bold og 
RækkeYidde af 1Iotorloveos traffeb temm 1. er for 
spiritu pacwirkcdo eller berusede .\I otorførcre og disse 
Bestemmel.-ers praktisk 13etydning maa detai.ll ret 
gennemgaae . 

I verige har Afhold organi ·aLiqnerne for Tiden 
med Reg ring og Rigsdags løtto under Udarbejdel e 
en • Vejledning i Alkolwlspargs1J1aalet« for :Motor
førere, Flyver m. fl., om skal behandle det . amme 
Emne, g som i meget , tort Oplag skal sprede ud 
over :Land t. Det er Trrnken, at alle Motorførere kal 
hav kriftet i Hænde, og at Kend kah til det skal 
gøres til •et Fag« ved Køreprøven. 

En lignende Fremgang maade bør form ntlig føl
ges herhjemme. aaledes om temningen ho den 
overvejende Del af Befolkningen her i Landet er over
for Alkoholforbud og :E'orbud bestemme! er, tænker 
Foreningen sig, at den i højere Grad end. Afholds
organisationerne vil have Betingelser for at faa netop 
de Kred e i Tale, som kriftet efter sit Indhold er 
rettet til. 

Foreningen har imidlertid ikke selv villet udar
bejde en Vejlidning af til varend Art, men har an
modet Repræsentanter for den medicinske, juridiske 
og pædagogiske agkund kab om sammen med Re
præsentanter for de motorkørende at danne en Ko
mite med det Formaal at udarbejde Vejledning og 
stille Forslag om, hvorledes agen iøvrigt bedst reali
seres i alle Enkeltheder. 

I denne Komite har følgende givet os Tilsagn om 
at indtræde: 

Politiinspektør, cand. jur. J. L. Buch.
Ingeniør, cand. polyt. Erilc Falck.
Læge J. Fog, Retsmedicinsk Institut. 
Dr. med. Johs. Frandsen, Sundhedsstyrelsens For

mand. 
Byretsdommer Victor Han en.
Kaptajn, Generalsekretær E. J. lpsen, Kongelig

Dansk Automobil-Klub. 
Borgmester, Dr. phil. Ernst Kaper.

Direktør . Jf. L. Kyhl, Foren de Dan ke :;\rotor-
j re. 

Formand for Chau[forern, Fagforening Jul. Siel en.
� r aar Komiteen har tilendebragt it Arbejde, vil

Foreningen frem ende Udkastet Lil J u tit ministeriet 
med Henstilling Lil dette om at godkende Indholdet og 
forelago de fornødne administrative kridt for at gøre 

n kaffel en og 'tudiet a( \'ejlednin ren obligatori k 
for alle Motorførere. 

'elvom Foreningen vel ind er, at trykte og krift
li e F'ormaninger. hvor rclaffalt d de end roaatte 
nere, ikke kan hindre, at Automobilførere Yed Lige
rylcliglwd eller Ansrnrslo hed f rrnlcler lykker for 

sig s lv eller andre, men r Yi dog, at det ·kal n--cre 
muligt at oparbejd _For taaels i al I amiundslag
af cl n uafd lige :Nodvendi hed af, at ..\rotorfører· 
iagttager den storst muli Paapa eli.gh d m d Hen-
syn Lil lkoholnydelse. I• ør elle I' nere skulde da 
ri c • ,entleman-Regler« b11ndfæld ig i Bevid the-
den paa amme .Maade, om paa mange andre Om
raader Yi so elementære Regler for fornuftig Liv -
forel o anerkendes og følges af de fleste. 

i cl te Arbejde haabor Yi paa Pre sens odo Bi-
tand. Lands/ oreningen 

Den personlige Friheds Værn. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Paa Udflugt. 

Mandag deu Io. els. ·ta1·tl'dc Lokopl'l'SOllalcl i Aal,·
slrup med Famili • til en clfluO't mrcl Tog J 124 til Hobro 
og Mariager. Vcjrel var straalc11dl' ug- J:fum ret dito: 
dter • .\.nkom len til H brn drak elskabet - iall 28 
Pt>rson r. der var indbudt nogle PnkPit(• 11dl·nbys bl. a. 
v<n·,•s• Restauratør fra Hb - KaftL•, •n•11t. (•n Pilsner. 

Efte rdennc Jill Hj rlestyrkning spaclsL•rcde cl r lil Hav
nen, bvor Lokofyrb. Anthon en· ;\[otorbaad - ('Il Red
ning baacl, han elv har monteret mNI Kahyt og Motor. 
et Arbejde, der er ærclelc vel udført - laa klar. 

ejlluren ud gennem den kønne Mariager Fjor med 
de høje lyngklædte Bakker paa den en<' ide og Bøge-
kovc paa den anden var vidunderlig, og for ikke helt at 

vansmægte under den bagende Sol, inclloges en lille For
friskning under Vejs; en Flok pejcl r . der havde slaaet 
Lejr her i di e nalurskonne OmgiYel. er. kipp de Flaget 
for o og fik til Gengæld et Hurra. 

Efter en Tim<' Sejlads naaede vi Mariager, og belæs 
sedc med Madkurve pad. er cl s gennem Byen til Skoven, 
hvor hele Selskabet log ig ned ved Bredden af en lille 
idylli k ø og i kyggen af de høje Bøgetræer foretoges 
et godt Indhug i den medbragte Froko l, under hvilken 
T
jt

lernc faldt lag i lag: men li! en Frokost hører jo 
ogsaa Kaffe, hvorfor man blev enige om at indtage denne 
ved et fælles Kaffebord i Pavillon n til Tonerne af Radio
orkestrets Eflermiddagskoncert. 

Selskabet besaa nu cl n gamle skønne Kirke samt 
Klosteret, hvor et af Lokof. Mortensen Arbejder fra hans 
pure Ungdomsdage - nogle store blyindfallede Vinduer 
- endnu pranger; ligeledes blev cl kabet her foreviget,
idet Kameraerne kom frem.

Hjemluren var maa ke endda rnclnu kønnere end 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Udturen, 'olen var begyndt at ynke_ bag de høje Bakker 
og sendte sit gyld nrøcle kær over begge Bredder, men 
l aadant yn kan ikke beskrives, det maa ses· under
ejladsen blev der af ungel en Del angc og Lokofyrb.

)[øller gav nogl olo r., og hans klare Slemme lød
henrivende her ude paa Vandet. Efter al vær landet
i Hobro var Turen dog endnu ikke Slut , idet der i
Hobro Banegaarcls pise ·al ventede en bedre Miclclag, og
det skal si"'e. til Restauratørens Ros, den var fortræffelig
og blev gjorl al .-1::re, ogsaa her blev der boldt Taler,
og det ble,· en. temm igt vedtaget at faa en lignende Tur
til næ ·te Aar.

Enclvicler, bringe Hr. Maskiningeniør A. ørensen. 
trner. en hjertelig Tak for den Imøcleko111menhed. der 

vistes Per ·onalet ved, at alle, der øn kede at cl PI tage, fik 
Tjenestefrihed nævnte Dag. 

Ovesen. 

Rejs til Zermatt og Gornergrat. 
Pension Gra,·en in Zermatl. 

Sehr zu emphelen. aubH u11cl billig. 

Efter at jeg flere Gange har rejst i chweiz paa 
forskellige Ruter, har jeg i Aar benyttet n Bane, 
som jeg gerne ønsker at henlede Opmærk omheden 
paa, nemlig Visp-Zermatt-Gornergrathbanen, der 
oisaa hvad Belig�enheden angaar, er nem at komme 
til. Kommer man f. Eks. fra Milano over Domo
dossola implon, saa er Visp (Viege) første tation 
paa trækning€n Brig-Martigny-Montreux, og fra 
Beru eller Interlaken køres der over piez-Lohsche
berg til Brig. maabyerne Brig og Visp er omgivet 
af ret kønne Bjerge, men byder ikke paa noget sær
.ligt, derimod er Køreturen Visp-Zermatt meget 
intere ·sant, Banen gaar h le Vejen lang med en 
rivende Flod i t. Nicolaidalen, den har ikke noget 
ærligt roligt Leje, men danner maavandfald og 

Ka kader næsten hele Vejen, fra Toget er man ned 
i den ene Afgrund efter den anden, hvor Stigning, -
forholdene nødvendiggør det køres der med Tand
hjul træk, Zermatt ligger i en Højde af 160 .Meter 
over Havet, , aa der er betydelig tigning paa den 
35 km lange trækning Vi p-Zermatt. 

Fra Zermatt til Gornergrat er Banen elektri k. 
ligning 1 : 20 - og der kores hele 1 i den uden 

J aa Bjergene. kun gan ke korte Tunneler finde , aa 
der er en aldeles glimrencl Ud igt hele \' ejen over 
di e vilde, tejl Bjrge, kun vagt dækkede af ne 
i ommertiden (en naturlig Følge af de stejle ider). 
Der er tationerne Riffelalp 2213, Riffelberg 25 5 og 
Ende tationen Gornergrat i 3102 Meter · Højde. der
fra fører n ikke ærlig bekvem Fod ti op til et d-
i!rt plato med Kikkert, at tien har stejle ledet 

betyder intet. der opnaas en rørende Enighed om at 
hjælpe og lade ig hjælpe. 

Fra Zermalt er der rig Lejlighed til baade ufar-
1 ige og farlige Fodture, das Matterhorn er ikke for 
Fu_ker . .  eh· om denne overordentlig kønne Bjerg
spids - •:1.505 m - virker aldrig saa fristende, et 
Be øg paa den lille Kirkegaard bekræfter for kellige 
Uheld. 

Gornercrratbanen finder j g mere interes. ant end 

Jomfrukmen - 3457 m -, og den tynde Luft kom
mer ikke til at virke aa generende, da man hele 
Tiden kører i det frie. 

Adre · en paa fornævnte Pen ion Graven - Trift
bach fik jeg af Konduktøren i Toget Visp-Zermatt. 
j g havde Værelse i elve Hotelbygningen (Trmbu,;) 
og var godt tilfre d, særlig da Forholdene i chw iz 
er, at Pri erne stiger ammen med Bjerghøjden. 

Til tul blot dette: rej aldrig til Genova, ud 11 

d r al be øge Europas stør te �eværdighed af Kirke
gaard, Pere Lachaise i Paris er intet i ammenlig
ning med denne, der ser man i Begrave] esballerne 
det all rfine te Billedhuggerarbjde. 

c. 

Takt og Tone. 

I Anledning af et Irer paa det ellers aa idylli ke 
Rander �fa kindepot forekommende Tilfælde bed r 
jeg venligst Redaktøren optage nedenstaaende pa -
erede. 

Ved et af Motorførere afholdt Møde og med for
ventet Tilladelse til at anbringe et Opslag til Oply. -
ning for fore taaende Generalforsamling paa Loko
motivfører- luen, har en Lokomotivfører følt ig ilde 
berørt o,·er nærværende Op lag, og paa Foden af 
amme skrevet følgende: Bedes fjernet fra Lokomotiv

fører- luen. Da Op laget trods nævnte Ordre ikke 
blev fjernet, har vedkommende uden Respekt for 
.'ig fjernet dett thi Dagen efter var Opslaget borte. 
Om samme strenge Herre aa havde underskrevet 
med �avn, saa havde man dog vid t, hvor man kunde 
henvende ig for at faa in traf for den store Re-
pekt tritlighed. Jeg finder imicllertid den valgte 
Fremgangsmaade mal a proposog overlader til dan ke 
LokomoliY- og Motormænd elv at dømme den af 
den navnlø e Fellberrc heltemodige udførte Bedrift. 

J. E. Gelsing, Motorfører, Rd. 
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Nogle Tal fra de tyske Rigsbaner. 

I Aaret t92 havde de tyske Rigsbaner følgende rul
lt•nde Materiel: 

24-4- 1 Lokomotn·er.
937 Molorvognc og Bivogne.

6.2 1147 Per onvogne. 
20 0 Pakvogne. 

672 756 God. vogne. 
amme Aar befordrede. 2009,4 Millioner Rejsende. 

Aar L Regnskabsbalance var: 
Driftsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 159 230 314,90 Mark 
Drift udgifter ................... 4294-369 941,26 Mark 

Dri [tsover�k ud ................. . 64 60 373,64 Mark 

Ny Oceanfarer. 

Den nye tyske Hurtigelamper •Brem n«, der for nylig 
slog Tid. rekorden for ej lad. ver Atlanten, som Eng-
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lænderne sad inde med, er 280 m lang og godt 30 m bred. 

Den er udrustet med 4 Damplurbiner paa ialt 100 000 HK., 
hvortil Dampen ljeveres Ira 20 oliefyrede Dampkedler. 

kibets Besætning bestaar af 900 Mand. 

Teknik og Forretning. 

Professor A. R. Christensen har i •Skalleborgeren« 
rettet eu aa skarp Kritik mod De danske Statsbaners 
Administration, at den har givet Genlyd i hele Dagspres
:sen. Profe ·oren hævder deri, at Statsbanerne skal gen
nemsyres af Teknik, og at det forældede Præg ikke vil 
,·ige, før Ledelsen ændres i teknisk Retning. Flere af 
Statsbanernes Chefer har givet Svar herpaa, og i et 
Interview i Berlingske Tidende for 16. Juli bekender 
'Trafikchef Graae ig som Tilhænger af den Tanke, al 
,det egentlig ikke har saa meget sige, om man kører lidt 
hurtigere eller langsommere; om al indlægge gennemgaa
ende Tog, der kører forbi de store Byer uden at standse, 
kan der heller ikke være Tale o. s. v. Guldsnorenes For
mand, Trafikinspektør Okkels, iler frem for at forsvare 
sine Folk. Trafikken bør ledes af Folk uddannet i Tra
-fikljene len. I lignende Retning gaar en Udtalelse af Tra
fikminister Frii -Skotte, der nærmest henfører alle An
_grebene til Teoriernes Verden og hævder, at vi kører 
1igesaa hurtigt herhjemme som paa tilsvarende Banestræk
ninger baade i Frankrig, Tyskland og Amerika og andre 
·Steder. Endelig har Baneingeniør Johs. Kristensen i
•Berling ke Tidende« for 17. Juli erklæret, at Teknikerne
i al Almindelighed ikke er af den Anskuelse, at det er
ligegyldigt med Hastigheden. Baneingeniøren hævder, at
naar man forbedrer Spor, Sikringsanlæg og Materiel,
aa kommer man heller ikke udenom Kravet li! større 

Hastighed og bør forøvrigt for Konkurrencens Skyld hel
ler ikke komme udenom. Samtidig oplyser Baneingeniøren, 
.at Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste for flere 
Aar siden bar anmodet om, at Statsbanernes Ingeniører 
. af Hensyn til deres projekterende Virksomhed maatle faa 
nogen trafikmæssig Uddannelse, men at Sagen synes at 
-være blevet rigtig grundigt syltet i et af Generaldirekto
;ratets Kontorer.

N aar vi udefra betragter denne Diskussion, skal vi 
ikke nægte, at det forekommer os mærkeligt, at Stats
banernes Ledelse kan anse Ha tigbedsspørgsmaalet for 
at være af saa underordnet Betydning, især da man tid
ligere har kørt 100 km paa daarligere Spor og nu kører 
90 km paa godt Spor. I denne Sag er det Ingeniøren, 
der staar paa del forretningsmæssige Standpunkt. Slals
l>anerne er en teknisk Forretning. Den bør ledes baade 
teknisk og forretningsmæssigt, og delle naas ikke blot 
-ved at kalde Trafiktjenestemanden for en Trafiktekniker.
Men mon ikke Statsbanerne i en Aarrække har faaet saa
mange •forretning mæssige« Saltvandsindsprøjtninger, at
der kan være Fare for, at Patienten ikke i Længden
taaler Kuren.

Senere har Professor A. R. Christensen i en Artikel i 
•Aftenberlingeren« for 19. Juli bl. a. oplyst, at ogsaa han
i sin Tid har henvendt ig til Statsbanerne med Opfor
,dring til at give Ingeniørerne Trafikuddannelse og med
:ganske samme Resultat som Foreningen af Ingeniører i
:Statens Tjeneste.

Professoren hævder, al ban ikke er bange for al se 

Ingeniører konkurrere paa lige Fod med andre Trafik
folk, naar de har faaet den nødvendige Uddannelse. 

Der er mange andre, der heller ikke er bange for den 
Situation, og det er muligvis derfor, at Guldsnorene ikke 
tør opgive deres Modstand mod Tanken. 

JERNBANELÆGERNE 

Jernbanelæge 0. Simony, Onsgaardsvej 14, Hellerup, 
er bortrejst fra den 28. Juli d. A. i ca. 4 Uger; hans 
Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge Kuhn, 
Strandvej 165, Tlf. Hellerup 730, Konsultationstid KL 
13-14, og Læge Schiødte, Margrethevej 28, Tlf. Hellerup
43, Konsultationstid Kl. 13-14.

Jernbanelæge Biering-Petersen, Vester Boulevard 4, er 
bortrejst fra den 11.-27. August d. A.; hans Praksis vare
tages i nævnte Tidsrum af Læge Barmwater, der afholder 
Konsultation paa Jernbanelægens Bopæl til sædvanlig Tid. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 

Jyll .• Sj.• 
fyn Falster. 

13729 
13730 

13731 

13732 

13733 
13734 

13735 

NYE BØGER 

Dreiser, Th.: Tbe Titan (paa engelsk). 
Lewis, Sinclair: The man who. knew Coo
lidge (paa engelsk). 
:Mayo, Katb.: �laves of the gods (paa en
gelsk). 
Paris, John: The island beyond Japan (paa 
engelsk). 
Sinclair, L wis: Boston (paa engelsk). 
Wells, H. G.: The King who was a King 
(paa engelsk) . 
Wilder, T. .: The Cabold (paa engelsk). 

Lokomotivfyrbøderkredsen: 

Thisted: Formandens Adresse rettes til: Frederiks
gade 1. 

Overført som ekstrnordinært Medlem: 

Pen . Lokomotivfører Cbr. Schmidt, Viborg. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

l 'clnævnclsc efter Ansogning

1.-8.-29 til Molorforere med Sla/io11 som ml 

hver enkelt cwfort: 

T,okomolivfyrbøder C. F. Therkildsen, Kbha,·ns Gocl,
bgd., i Kbhavns Godsbgd. 

Lokomotivfyrbøder E. A. ClemmensPn. Kbhavns Gocls
bgcl .. i Kbharns Godsbgd. 

Lokom1nivfyrbodcr A. TT. Hansen. Kbharns Goclsbgcl" 
Kbha,·ns Goclsbgd. 

Lokomotivfyrboder T. P. Andersen, Esbjerg, i Toncler. 
Lokomotidyrboder E. X. R. Johansen. Aalborg. i 

Tønder. 
Lokomotivfyrboclcr FT. R" Peclrrsen. Fredericia, 

fonder. 
Lokomotivfyrbøuer M. C. :1Iikkelsen, 1\arhus H" i To.n-

der. 
Lokomotidyrbocler \'. Jensen, Aarhus H., i Tander. 
Lokomotidyrboder A. F. Conraclsen. Thisted, i Tønder. 
Lokomqtivfyrbocler A. Henriksen. Tander. i Tander. 
Lokomotivfyrboder G. Steffensen, Tønder, i Toncler. 
Lokomotivfrrbøcler L. G. Bretlschneider. Toncler. i Tøn-

der. 
Lok(Hnotidyrboclcr H. Folclberg. Fredericia. i Tønder. 
Lokomotidyrbøder J. C. Jacobsen .• .\abenraa, i Toncler. 
. TernbanepakmC'ster . .\. C. Hansen, l\bhan1s Hovedbgcl .. 

Osterbro. 

tmpr. O,·t·i·portor I P. K. P. Stougaanl. Kokkedal, 
Roskilde. 

JernbanepakmestPr J. P. K. Sorenscn. Fredericia, i 
Roskilde. 

Lokomotidyrboclcr A. T. Tillebæk. Ostcl'hro, i RoskilcL. 
Lokomotidyrboder A. A. F. R. Jensen, Osterbro, i 

Roskilde. 
Lokomotidyrboder H. Enernlclsen, 0Rterbro. i Ro$kilcle. 
Togbetjent F. E. Horncr. I-i:bharns Hon'dbgcl. i Ros

kilde. 
.JrrnbanC'pakmcstcr N. H. 0. Berrig. Nyborg. i Assens. 
.JernbancpakmcRtcr N. P. Christcns(•n. Randers, i 

Randers. 
Jnnbancpakmester G. PeclersPn. Rand<'rs, i RancleL,. 
To�bc(jcnt G. J. OskoL Ra11d1>rs. i Randers. 
Lokomolivfyrboder P. \I.. Pecl\>rsen. \'iborir. i \'iborg. 
.Jernbancpakmester T. G. GhrislC'llSlll, Padborg, i \'i-

horg. 
Lokomotidyrbodcr A. T. RosPnclahl. Haclersle,·. i \'i-

borg. 
Lokomotid) rbocler E. H. Nielsen. Soro. i Struer. 
Lokomolivfrrbøder S. Jessen, Aarhus H., i Struer. 
Togbetjent N. A. N. Hcinemeier, Aarhus H .. i Struer. 
Portor S. P. T. Petersen. Nørrebro. i Struer. 
Togbetjent K. A. Schmidt, Esbjerg, i Esbjerg. 

Forflyttelse efter A11sog11i11g ifolge Opslag fra 1.-8.-29: 

},fotorforer P. Pedersen, Næstved. til Kbharns Goclsbgd. 
},fotorforer L. P. J. D,hr .. .\ssens. til Ocle>nsP. 
:;\fotorforer P. Els. Assens. til OclE>nse . 

�·� 

Tapet 
billigst. 

RABAT 
;til Medlemmerne. 

H A M M ER IC H. S GAD E 4 
Tlf. Byen 3707. 

Camillus Nyrops Etabl. 
Ny,·op og Maa_q A/S. 

Købmagerl{ade 43. , København K. 
Talefoner: Central 768 og 10028 . 

. 

. . 

Bandager ou Syoe11leJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Spectaltt,t: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

TANDLÆGE 
S. A. MARTEN�EN 

Tage Hansens Eft. 
Konsultation: 10-3 ·og 6-7 

Lørdag 10-2: 
Telt. Vester 3330. 

Enghave Plads 6 

7Blomsterf orretc:ng
H. Dannenberg. 

Blaagaardøgade 25 

TIi'. Nom. 1070 Tlf. Nora 1070 

Medlemmer erholder 10 pCt. 
Varerne bri11gek overalt. 

'. Komplet Laier af 
Briller og Prncenes 

EDVARD MØLLER 
Brillehnset, Vesterbt·ogade 3G. 

Lædervare - Forretningen 
Sdr. Boulevard 44-46 

Tlf. Vester 1494 v 
an hefales. 

Rejsekufferter, Citytasker, Porte
monnæer,Skoletasker, Tegnebøger 

m.m.
i stort Udvalg. 

Reparationer udfn11s. 

Til alt Kontorarbejde 

��� 
Smith 
Premier 

Tandlæge I � først 

FRK. SØRENSEN .._,� 
og 

Konsultation: 10-7. bedst 
Istedgade 60. 

I Alfred Fischer & Co.s Eftf.
Telf. Vester 905 x. Jernbanegade 6. 

337 Tlf. 7319. Kobenhavn. Tlf. 7 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. August. 

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. 
Tegnes paa alle Postkont01'er i Skandinavien. Postkonto: 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

.Vin. ifolge Opslag fra 
f or 
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