
N(?12 20. Juni 1936 36. Aargang

ÆNDRINGER I FRIREJSEORDNINGEN 

Som ganske kort omtalt i sidste .r ummer af 
Bladet er der ved Forhandlinger, de 4 Jern
baneorganisationer har ført med Generaldirek
tøren og Ministeren, opnaaet Enighed· om en 
Ændring i Fribefordringsb stemmelserne, og 
efter Løfte skal vi i Dag omtale denne Sag no
get udførligere. 

Den fra og med 1. Maj 1934 gennemførte For
andring i Vognklassebetegnelserne medførte 
som bekendt en indgribende Ændring i hele vor 
l!'rir ejseordning, idet F1·irejse paa 2. Vognklas
se saa at sige bortfaldt. .r aar Generaldirektø
ren dengang satte saa kraftigt ind paa Gennem
førelsen af bemeldte Ændring, ha.vde dette 
utvivlsomt flere Aarsager. 

Det langt overvejende Antal rejsende rej�te 
paa 3. Vognklasse, og Forskydningen fra 2. 
Klasse til 3. Klasse steg, efterhaanden som det· 
3. Klasse ·-Materiel forbedredes. Denne Kernls
gerning maatte en an varsbevidst Admini. tra
tion selvsagt være opmærk om overfor; den
maatte medføre Forpligtelse til at skaffe netop
den Del af Befolkningen, der udgør det store
Flertal af Stat banernes rejsende Publikum, saa
gode og behagelige Rejseforhold, som det var

· muligt at skaffe. Ved alle Nybygninger, og dette
saavel af Færger og Skibe som af Lyntogene,
saa man, hvorledes der gjordes alt for at for
bedre 3. Klasse. Men ikke nok hermed, Gene
raldirektoratet fastsatte endvidere en samlet
Plan vedrørende en over visse Aar fordelt Mo
dernisering eller Udrangering af det ældste.
Vognmateriel. Banerne indledede med andre
Ord en vis Demokratisering, muligvi. · med det

Maal for Øje kun at have een Vognklasse i 
Togene. 

Det.te gav Administrationen Anledning til 
at rejse Spørgsmaalet om en Ændring i Fri
rejsereglerne, og da samtidig et af Rigsdagen 
indenfor dens egne Rammer nedsat Spareud
valg var inde paa en Drøftelse af Frirejseord
ningen, fandt Organisationerne det bedst, at 
der taltes ud om denne Sag. De hidtidige Vogn
kla. ·. ·ebetegnelser: 3., 2. og 1. Klasse, af hvilke 
1. Klasse iøvrigt kun fandte i gan. ·ke faa Tog,
!,,kulde altsaa l:)ortfal�e, og i Stedet fik vi 3
andre Betegnelser: Fællesklasse, indenlandsk
1. Klas e og international 1. Klasse, med Bil
letprisenheder paa henholdsvis 1, 1 ½ og 2 ½. Da
dette var amme Forhold som i ,Billetpri en for
3. henhold vi 2. og 1 .  Vognklasse, gjorde vor
Organi ·ation gældende, at da »Indenlandsk J.
Klasse« jo faktisk var det . ·amme ·om den tid
ligern 2. Klasse, burde dem, som havde Frirejse
ret paa 2. Kla se, have Ret til at rej e paa den
nye 1. Klasse, men dette kunde Generaldirek
toratet under ingen Omstændigheder gaa med
til.

Under Hen yn til, at Antallet af 'l'og, som 
førte 2. (nu 1.) Vognklasse, efterhaanden var 
blevet betydeligt indskrænket, saa mange . af 
dem, der havde Ret til at rejse paa denne Klas
se, alligevel maatte rejse paa Fællesklasse, . amt 
da Fælleskla sen om o_mtalt jo er blevet i høj 
Grad forbedret, fandt Hovedbestyrelsen det dog 
rigtigst at tiltræde den nye Ordning, der gik 
ud paa, at Personalet i 1.-4. Lønklasse bibe
holdt F-rirej ·erettcn til J.. Vognklasse,- og at 
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Tjenestemænd i 5.-12. Lønklasse bibeholdt 
Frirejseretten til 2. Vognklasse, men maatte 
rejse paa Fællesklasse i de Tog, som ikke har 
2. Klasse, og det har som bekendt kun de en
kelte internationale Tog.

Baade blandt Jernbaneforeningens og blandt 
vor Organisations Medlemmer var der imidler
tid nogen Utilfredshed med den nye Ordning, 
og da der i anden Anledning paany blev Tale om 
Ændringer i Frirejsebestemmelserne, gjordes 
der Forsøg paa at faa en Ordning, saaledes 
at Personalet i 5.-12. Lønklasse fik 1/3 af
Familiefripassene og et tilsvarende Antal af 
deres egne Frirejser udstedt til 1. Vognklasse. 
Generaldirektøren vilde imidlertid ikke ind 
paa noget saadant, og han tilføjede, at han hel
ler ikke vilde det, selv om den foreslaaede Tre
diedel forandredes til ¼ eller et andet mindre 
Tal. Han kunde derimod gaa med til, at Græn
sen mellem Frirejseretten paa 1. og 2. Klasse 
flyttedes, saa ogsaa Personalet i 5. Lønklasse 
rejste paa 1. Klasse. Da Jernbaneforeningen 
imidlertid ikke vilde frafalde Kravet om, at alle 
til 2. Vognklasse berettigede fremtidig skulde 
have Frirejse paa 1. Klasse, gjorde General
direktøren sit nysnævnte Tilbud betinget af, at 
vor Organisation tiltraadte det. 

Efter at have drøftet Forholdet mente vor 
Hovedbestyrelse, at vi ikke burde stille os af
visende overfor 5. Lønklasse. Det var dog en 
afgjort Betingelse, at der saa ikke skete flere 
stykkevise Ændringer i saa Henseende, men at 
der ved eventuelle Ændringer maatte gaas helt 
ned til 12. Lønklasse. Den 10. April 1934 til
sendte vi Generaldirektoratet vor Udtalelse, 
hvoraf vi citerer et Uddrag: 

,Senere har Generaldirektoratet tilbudt at udvide 
Frirejseretten til 1. Vognklasse til ogsaa at omfatte 
Tjenestemænd i 5. Lønningsklasse, hvorhos det har 
ønsket vor Organisations Udtalelse hertil. 

I den Anledning tillader vi os at meddele at 
vor Organisation ikke vil gøre Indsigelse mod · Ge
neraldirektoratets nysnævnte Forslag, men da dette 
er en Afvigelse fra de Forudsætninger, under hvilke 
vi har tiltraadt den nye Ordning, ønsker vi, dersom 
Frirejseretten til 1. Vognklasse udvides til ogsaa at 
omfatte 5. Lønningsklasse, at være frit stillet til ved 
given Lejlighed at rejse Spørgsmaalet ogsaa for saa 
vidt angaar vore Medlemmer. « 

Resultatet blev som bekendt, at 5. Lønklasse 
herefter rykkede op til at rejse paa 1. Klasse. 
Derefter laa Sagen stille, indtil J ernbanefor
eningen i Eftersommeren 1935 henvendte sig til 

vor Organisation med Forespørgsel om, hvor
vidt vi vilde gaa ind i et Samarbejde an
gaaende Ændringer i Bestemmelserne om Fri
rejseret til 1. Klasse. Denne Forespørgsel be
svaredes bejaende og selvfølgelig ud fra den 
Forudsætning, at en eventuel Ændring skulde 
være saadan, at alle i 6.-12. Lønklasse be
handledes ens. Sagen var derefter Genstand for 
nogle Drøftelser, indtil der i Februar i Aar 
forelaa et af Generaldirektoratet med Ministe
rens Tilslutning fremsat Forslag til en Over
gangsregel, hvortil der dog var knyttet den 
ufravigelige Betingelse, at alle 4 Organisatio
uer skulde give deres Tilslutning. Den saaledes 
foreslaaede Overgangsregel havde følgende Ord
lyd: 

»De før 1. Maj 1934 til 6.-12. Lønnings
klasse forfremmede vil aarlig kunne opnaa 3 
Frirejser paa den indenrigske 1. Klasse for sig 
og 3 for Hustru eller Børn. Paagældende Rej
sehjemler er dog ikke gyldige til 1. Klasse i 
Lyntog, og i øvrige Tog maa Indehaverne vige 
for andre Rejsende paa 1. Klasse. Ordningen 
gælder ogsaa pensionerede Tjenestemænd og 
deres Hustruer eller Enker inden for det Antal 
Frirejser, der tilstaas dem. 

Tjenestemænd, der før 1. Maj 1934 har haft 
Adgang til Tjenesterejse paa 2. Klasse, vil i 
Indlandet _kunne benytte 1. Klasse til Tjeneste
rejser, der strækker sig over mindst 250 km 
Tur (herunder ikke Flytterejser). 

Der foretages ingen Ændring i den med 
Privatbanerne gældende Ordning af Frirejser.« 

Dette Forslag medførte en Række fornyede 
Drøftelser mellem Organisationerne. Herunder 
fremsatte Jernbaneforeningen Forslag om, at 
Tjenestemænd i 6. Lønklasse rykkede op blandt 
dem, der havde Frirejseret til 1. Vognklasse. 
Da det var vor Organisation og ikke Jernbane
foreningen, som havde sikret 5. Lønklasses Op
rykning, og da vi udtrykkelig havde gjort Til
trædelsen heraf betinget af, at der ikke skete 
flere Ændringer af den Slags, samt da heller 
ikke det modtagne Forslag indeholdt noget om 
Særstilling for 6. Lønklasse, maatte vi natur
ligvis fastholde vort Krav om, at ikke en enkelt 
Lønklasse, men de flest mulige kom ind under 
de Forbedringer, en Nyordning kunde give, 
Resultatet af disse indbyrdes Drøftelser blev 
da, at Organisationerne enedes om at foreslaa 
visse Ændringer til det modtagne Forslag. 
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Sagen laa dog stadig meget stramt, det kneb 
med at faa den bragt i Lave, og først den 20. Maj 
lykkedes det ved en Forhandling mellem Tra
fikministeren, Generaldirektøren og Organisa
tionernes Formænd at opnaa Enighed. 

Den nye Ordning gaar ud paa, at Tjeneste
mænd, som indtil 31. Marts 1945 forfremmes ti1 
Stillinger i 6.-12. Lønklasse, aarligt kan faa 
udstedt 3 personlige Fripas til den indenland
ske 1. Klasse og at 3 af de dem aarligt tilkom
mende Familiefripas ligeledes kan udstedes til 
1. Klasse. De paagældende og deres Hustruer
eller Enker bevarer denne Ret, saa længe de
lever, altsaa ogsaa efter de er pensionere.de, lige
som Ordningen ogsaa gælder for nuværende
Pensionister eller Enker med Frirejseret til 2.
Vognklasse. Samtidig vil Tjenestemænd, som
afskediges paa Grund af den midlertidige ned
satte Aldersgrænse, faa Lov til at beholde deres
Frikort i 3 Aar i Stedet for som hidtil i 2 Aar,
ja, muligt en lille Smule længere, idet Kortet
først skal afleveres med Udgangen af det Ka
lenderaar, i hvilket den paagældende fylder 68
Aar.

Det saaledes opnaaede er en Forbedring i de 
siden 1. Maj 1934 bestaaende Forhold, og vi 
finder Anledning til at udtale vor Tak for den 
Forstaaelse, uden hvilken det ikke havde været 
muligt at bringe Sagen til Løsning. 

For Tjenesterejsernes Vedkommende vil den 
endelige Ordning blive fastlagt senere. 

Beklageligvis er der ved denne Nyordnings 
Realisering i Praksis kommet en Mislyd ind i 
den ellers opnaaede Tilfredshed. Vi sigter her 
til de nye 1. Klasses Fripas' Paatryk om Ind
skrænkningerne i deres Gyldighed. De er jo 
ikke gyldige i Lyntog, og i andre Tog skal 
Indehaveren ved Pladsmangel vige for an
dre rejsende paa 1. Klasse. Dette er i og for 
sig ikke noget Nyt; selv om det er en uskreven 
Lov, saa er enhver ansvarsbevidst Jernbane
mand i Besiddelse af saa megen Takt, at han, 
hvis der er Pladsmangel, stiller sig forstaaende 
overfor andre rejsende; os bekendt har der al
drig været Anledning til Klager i saa Henseen
de. Da der i 1934 forhandledes om Frikort til 
alle Tjenestemænd ved 25 Aars Jubilæet, øn
skede Generaldirektoratet ogsaa visse generelle 
Forbud med Hensyn til Nærtrafikken, men da 
Organisationerne var enige i at kritisere de 
ubehagelige Følger, de foreslaaede Bestemmel
ser kunde have baade for det tjenestegørende 

Personale, de rejsende Ansatte, ja, selv for de 
betalende rejsende, fik de paagældende Bestem
melser en anden Affattelse, og vi mener, at Per
sonalet har rettet sig derefter, saa der ikke har 
været noget Anledning til Klager. !øvrigt gæl
der der jo ogsaa i Højtiderne visse Indskrænk
ninger i Fribefordringen, heller ikke dette er an
ført paa selve Rejsehjemlerne, men findes sam
men med andre Bestemmelser af lignende Art i 
Frirejsereglementets Afsnit »Begrænsninger i 
Fri befordringen«. 

Vi henstiller derfor til Generaldirektoratet, 
at Indskrænkningsbestemmelserne for de 3 her 
omtalte 1. Klasses Frirejser ogsaa meddeles 
Personalet i Ordreform, hvilket jo iøvrigt alle
rede er sket ved Meddelelse Nr. 171/36, og at der 
snarest udsendes Fripas uden det særlige Paa
tryk; der vil næppe fremkomme Beklagelser 
over, at de givne Bestemmelser ikke overholdes. 
Det er - samtidig med, at der vises Personalet 
lidt Velvillie - unødvendigt at anvende Fripas 
af en Form som den her omtalte. Det er derfor 
vort Haab, at Generaldirektoratet vil indse dette 
og hurtigst muligt at rette den omtalte lille 
»Fejl«.

DANZIG�ARBEJDERKLASSENS KAMP 

I den lille Fristat Danzig, som har været 
skilt fra Tyskland siden Versaillestraktaten og 
staar under Folkeforbundets Højkommissær, 
kæmper Arbejderklassen haardt imod Fascis
men. Nationalsocialisterne har Flertallet i Dan
zigs Parlament og har besat alle Poster i Se
natet, men deres Forsøg paa at faa ¾ Majoritet 
ved Valget i 1935 mislykkedes. Endskønt Na
zisterne undertrykkede deres Modstandere med 
den største Terror, fik de dog knap 60 pCt. 
Oppositionens største Parti er nu som før So
cialdemokratiet, som kunde tælle ca. 40 000 
Stemmer paa deres Liste. Imidlertid er Oppo
sitionen blevet stærkere og Nazisternes Basis 
blevet mindre. Derfor afviser Nationalsociali
sterne Kravet om Nyvalg. 

Men Terror'en imod Arbejderbevægelsen 
vokser. Allerede i Foraaret 1933 lykkedes det 
Domstolene i Danzig at ødelægge de gamle 
Fagforeninger og at konfiskere deres Formue. 
Nazisterne overdrog denne Formue til Arbejds
fronten, som dog aldrig blev synderlig populær,. 
Derimod stiftede Arbejderne i Danzig Forenin
gen »Allgemeiner Arbeiter Verband«, som fort-
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satte den gamle Fagforenings Arbejde og hur
tigt vandt Arbejde1·befolkningens Tillid. I Ord 
og Presse bekæmpede det nye Fagforbund det 
nazistiske Senat »Socialpolitik«. Danzig Se
nat erklærede nemlig, at det ikke var i Stand 
til at betale Socialunderstøttelser og tvang der
ved mange Tusinder til at tage Arbejde i Tysk
land. Stridende mod Loven lod Senatet ikke væl
ge Tillidsmænd i 1935 og 1936. Da Danzigs Se
nat faktisk ikke længere kunde modsætte sig 
» Al lgemeiner Arbeiter-Verband «s berettigede
Krav og den tvungne Emigration til det 3. Rige
aabnede Arbejdernes Øjne med Hensyn til den
nazistiske »Socialpolitik«, dekreterede Senatet
simpelthen »Allgemeiner Arbeiter-Verband« er
forbudt. DomRtoleno i »Fristaten« Danzig be
sørgede Resten.

Danzigs Jernbane- og Havnearbejdere har 
nu sluttet ·ig sammen i en særlig Forening 
kaldet » Verband Danziger Eisenbahn und 
Hafenausschussbedien teter«. Denne Forening 
blev ogsaa forbudt: men kun for kort Tid ad 
Gangen. Senatet var nemlig bange for, at Jern
banefolkene vilde søge at undgaa dette Pres 
og indtræde i det pol ke Fagfo1·bund. Det 1me 
Jernbaneforbund i Danzig, 700 Medlemmer og 
det modige Blad »Signalet«, kæmper en dobbelt 
Kamp imod det nazi::;ti. ke Diktatur og imod 
den polske Jernbanedirektions hensynsløse Ar
bejdspolitik. Netop i de sidste Maaneder er 
mange Arbejdere blevet afskediget. Det er en 
F'2!lge af. denne Udvikling, at det lille Jernbane
forbund staar som Repræsentant for Danzigs 
Arbejderbevægelse. 

Her i Danzig ser vi den tyske Arbejder
klasses haarde Kamp, som i selve Tyskland 

forngaar under Overfladen. De faa politiske 
Rettigheder, som Arbejderklassen i Danzig 
ejer, var nok til at tvinge Nationalsocialisterne 
over i Defensiven. Hvis Arbejderkla senR 
Kamp i Danzig lykkes, vil man faa Sejren 
Virkninger at mærke i hele Ty kland. 

Paa Folkeforbundsraadets Møder i Geneve 
taar Danzig altid paa Dagsordenen. Stadig 

maa Danzig · Højkommissær berette om Nazi
sternes Overgreb og Terror. Ogsaa her har 
Folkeforbundet . vigtet, det har ikke hjulpet 
Danzigs undertrykte Befolkning til in Ret: en 

aaben demokratisk Valgkamp. Ved Raadsmødet 
i Maj er Højkommis ær Lesters Mandat blevet 
forlænget et Aar, hvorved Folkeforbundet prin
cipielt tilkendegav sin Beredvillighed til at for-

svare Danzig::; Forfatning. Om nogle faa Uger 
skal Danzigs Overret dømme angaaende den 
Forordning, som forbød »Allgemeiner Arbei
ter-Verband«. Hvis Dommerne i Danzig igen 
undlader at gøre deres Pligt, saaledes som for
nylig ved de gamle frie Fagforeningers Ensret
ningsproces, vil det internationale Arbejdsamt 
ved det næ te Folkeforbundsraadsmøde insi
i-:tere paa Genop1·ettelsen af Koalitionsfriheden i 
Danzig, d. v. s. Anerkendelse af »Allgemeiner 
Arbeiter-Verband «. 

Den modige Kamp, som Kammeraterne i 
Danzig fører for dere · faglige og· politiske 
Frihed bør følge · med den allerstørste Inter
esse af alle Landes organi erede Arbejdere. 

FRA HALSKOV 

Paa Halskov Hev ved Korsør er det i Løbet 
af forbavsende kort Tid lykkedes Værksteds
og Remisearbejdernes Fællesorganisation at 
faa de Bygni1wer, Statsbanerne tidligere benyt
tede til lsbaade tation, ommonterede, og den 
tilstødende .Jord bragt under Kultur og an
lagt, saa det hele i ·in nuværende Skikkelse 
fremtræder som et hyggeligt og indbyd�ndc 
Feriehjem med beplantede An læg og græ. -
bevoksede Skraaninger. 

Her afholdte i Dagene fra den 20.-24. 
Maj et af ovennævnte FællesorganisationR 
Landsoplysning. ·udvalg arrangeret Feriekur
sus, som var besøgt af ca. 70 Deltagere og 
Gæster fra bl. a. de Organisationer, der staar 
tilknyttet »Trafiketaternes Foredragsforening«. 

Kursuset var inddelt i fire Grupper, som 
hver havde et af følgende Emner til Behand
ling: »Fagbevægel ·en«, »Den politiske Bevæ
gelse«, »Kooperationen« og »Prakitsk Oplys
nings- og Kulturarbejde«. 

Et saa kort Kursus er selvfølgelig i ·ærlig 
G1·ad lagt an paa at støtte de Bestræbelser, der 
foretage for at starte Studielued e rnndt i Lan
det, og for at give Deltagerne et Indtryk af det 
uhyre levende og interes ante Stof, ·om disse 
Emner indeholder. 

Hver Dag var der mellem Gruppearbejdet 

anangeret et Foredrag. Bl. a. holdt Trafikmi
nister Fisker et fæng lende Foredrag, hvori 

Ministeren belyste de forskellige Sider af mo
derne Transportmidler. Endvidere var arran

geret Besøg paa Hindholm Højskole; »Barnet 
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Højskole«, om er baseret paa Vækkelse af 

Sansen for Barnet i vort Land og de særlige 
Værn for de nødstedte :Børn, og Besøg paa 

»Holsteinsmincle Ungdomshjem« om turde 

være kendt af enhver fra Knut.h Beckers her

lige Bog » Verden venter«. 
Hele Opholdet var arrangeret med en be

undringsværdig Præcision i alle Enkeltheder, 

og enhver Deltager forlod Halskov med Min

det om at have tilbragt nogle lærerige ·Dage i 
fornøjelio-t Samvær med Kammerater fra andre 

Egne af Landet. 
S. Stenkvist.

PRISNIVEAUET 

De af Del slali tiske Deparlemenl siden .Juli 1915 
foretagne Beregninger over Prisforandringerne Ind
flydelse paa Udgifterne i el Hu holdningsbudget er, 
;;om tidligere meddelt i Stalisl.iske Efterretninger, fra 
og med Juli 1933 fortsat saaledes, at man som Basis 
for disse Beregninger bruger et Husholdn_ingsbudgel, 
der er opstillet efter de ved en Forbrugsundersøgel:;e 
i 1931 indvundne Oplysninger. 

I nedenstaaende Tabel anføres Resnllalet af de 
saaledes for April 1!:)36 l'orelagne Beregninger, idel 
Tallene for det sidste Aar anføres til Sammenligning. 

Udgifternes Fordeling pau Budgettets Hovedgrupper. 

1931 Apr. Juli Okt. Jan. Apr 
gnstl. 1935 1935 1935 1936 1936 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr 

Fødevarer . . . . . . . . . . 974 1108 1142 1130 1132 1137 
Klæder, Fodt., Vask .. 38i3 457 157 459 462 465 
Bolig . . . . . . . . . . . . . . . 421 448 448 448 465 465 
Hrændsel, Belysning .. 159 164 163 163 166 L66 
Skaller, Konting. o. I. 436 474 485 478 47 478 
And rn Udgifter . . . . . . 727 756 756 756 756 756 

Iall. ... 3LOO 34-07 34M 3431. 3459 3467 

l ldgiften beregnet i Procent af Udgiften i Aaret 1931

gnstl. (Udgiften i 1931 gnstl. = 100). 

1931 A�- Juli Okt. Jan. Apr. 
gnstl. 19 1935 1935 1936 1936 

l•\,deva.rer . . . . . . . . . . 100 114 117 116 116 117 
Klæder, Fodt., Vask .. 1<fo 119 11!} 120 121 121 
Bolig ............... 100 106 100 106 110 110 
Brændsel, Belysning .. 100 103 103 103 104 104 
Skalter, Konling. o. 1. 100 109 111 110 110 110 
Andre Udgifter ...... 100 104 104 104, 104 104 

Iall .... 100 110 111 111 112 112 

Naar Udgiften i Aaret 1931 sælles = 100, var 
Udgiften efter de i J'anuar 1936 gældende Priser 112 
og efter de nu for April foretagne Beregninger 112. 

Hvis man i Stedet for Priserne i Aaret 1931 an
vender Priserne i Juli 1914 som Basis, bliver Pris
tallet for April udregnet paa Grundlag af det efter 
Forbruget i 1931 opstillede Budget 173. 

STATSBANERNES REGNSKAB 1935-36 

I Fortsættelse af de senere Aars Bedring i Stats
banernes Balance var det almindeligt ventet, at Regn
skabet for sidste Finansaar vilde urlvise et mindre 
Driftsoverskud. Regnskabsoversigten, som oplrykkes 
ved Artiklens Afslutning, har derfor været imøde
set med Spænding; den foreligger nu, og det viser 
·ig, at der nu ikke længere er Underskud, men Over
skud paa. selve Driften. Dette har ganske vist kun
udgjor·t ca. ½ Mill. Kr., men da der forrige Finans
aar var el Driftsunderskud paa ca. 3 Mill. Kr., er
del i. cl ri flsmm · ig Henseende en Fremgang paa ca.
3½ Mil!. Kr.

Hvad angaar den renl regnskabsmæ sige Stilling, 
allsaa naar Udgifter til Forrentning og Af ·kriv
ning medregues, er Statens Tilskud til Driften gaael 
ned fra 19,40 Mil!. Kr. til L 7,14 Mill. Kr. Den regn-
kabsmæssige Fremgang, ca. 2¼ Mill. Kr., er all

saa liclt. mindre en Fremgangen paa Driftsregnskabet, 
nemlig den 1 ¼ Mil!. Kr. hvovmed Udgifter lil For
rentning og Afskrivning er steget. 

De samlede Driftsindtægler har været 7½ Mill. 
K,·. højere end i Fjor. Delte skyldes i langt overvejen
de Grad Indtægt ved Personbefordringen, der har 
givet en større Indtægt paa ca. 6,1 Mill. Kr., nem
iig 450 000 Kr. for Rutebilernes Vedkommende og 
ca. 5¾ Mill. Kr. for Banernes Vedkommende. En be
tydelig Del af denne sidste Stigni ug falder paa Kø
benhavns ærlrafik, navnlig de elektrificerede Stræk
ningel', paa hvilke der skønsmæssigt maa regnes at 
falde en Merindtægt paa op mod 1 Mil!. Kr. Lyn
togene har givet en betydelig Indtægt ved Salg saavel 
af egentlige Billetter som af Pladsbilletlcl'. Endelig 
maa det ved Sammenligningen mellem de to Aar erin
dres, at Aarel 1934-35 var ugunstigt stillet i Hen
seende til Paa ·kens Beliggenhed, idet der i 1934 kun 
faldt lo Paaskedage (Hjemrejsedage) først i Finans
aarel, medens helo Paasken i 1935 faldt i April 
Maaned. 

Indtægten af Godsbefordringen var i 1935-36 
praktisk laget den samme som Aaret før. Fornden 
Konkurrencen med andre Trafikmidler har Lockouten 
i den sidste Del af Driftsaaret virket i uheldig Ret
ning. 

Indtægten af Postbefordringen er steget med ca. 
700 000 Kr. og de forskellige andre Indtægter med 
ca. 770 000 Kr. 

For Udgifternes Vedkommende stiller Forholdet 
sig saaledes, at de egen'tlige Driftsudgifter sidste Aar 
er steget med ca. 4 Mill Kr. Stigningen pr. 1. April 
1935 af Reguleringstillægget til Tjenestemænd koste
de Statsbanerne ca. 1,3 Mill. Kr. Som Følge af Af
gang af Tjenestemænd steg Lønning ·udgiften til 
disse uanset Stigningen i Alderstillæg og Forhøjel
sen af Reguleringstillæg ganske vist kun med ca. 0,6 
Mill. Kr. i 1935-36, men Udgiften til lø t antaget 
Personale leg samtidig med ca. 1,8 Mill. Kr., hvoraf 
en Del skyldes Erstatning af Tjene temænd, en anden 
Del Arbejdsforøgel e (mere Kørsel). Paa Konti for 
Banevedligeholdelse er der anvendt ca. 2 ¼ Mill. Kr. 
mere end Aaret før. Heraf skyldes ca. 400 000 Kr. 
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Snerydning, Resten i det væsentlige en forbigaaende 
Udgift til Kurveregulering samt Overførelse af 1 Mill. 
Kr. til Sporforstærkning fra Anlægs- til Driftsregn
skab. Brændselsudgiften (herunder Elektricitet til 
elektriske Tog og Benzin til Rutebiler) er steget med 
ca. 1,2 Mill. Kr. Endvidere har den forøgede Kør
sel medført Udgifter paa en Række andre Konti. Ved
ligeholdelsen af Materiellet - herunder fortsat Mo
dernisering af dette - har kostet ca. ½ Mill. Kr. 
mere end Aaret før. Besparelsen paa Søfartsvæsenets 

Konti ved Nedlæggelsen af Lillebæltsoverfarten er for 
en væsentlig Parts Vedkommende udlignet ved Ud
gifter til Mersejlads paa Helsingøroverfarten (Auto
mobilfærge) Storebælt (Trafikforøgelse) og Kalund
borg-Aarhus (udvidet Sommersejlads). 

Ved de ændrede Posteringsi-egler for Pensions
udgiften blev Statsbanerne aflastet for ca. 3,4 Mill. 
Kr., hvorimod Udgiften til Afskrivning og Forrent
ning som før nævnt er steget med henholdsvis ¼ 
Mil\. Kr. og med 1 Mill. Kr. 

Statsbanernes Drifts�Indtægter og Drifts�Udgifter 
i 1935/36 og en Sammenligning med ·Beløbene i 1984/35 i runde Summer. 

Personbefordring ............................ . 
Gods- og Kreaturbefordring .................. . 
Postbefordring . ............................. . 
Andre Indtægter . ........................... . 

1935/36 

59 780 000 
40 860000 
6950000 
6 240000 

1934/35 

53 660000 
40 880 000 

6 260000 
5 470000 

1935/36 
Forøgelse Formindskelse 

6 130000 
20000 

690000 
770 000 

Indtægter i all . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . 113 830 000 106 260 000 7570000 

Driftsudgifter .................. : . . . . . . . . . . . . . 113 340 000 109 290 000 4 050000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 460 000 6· 210 000 250000 

Forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 170 000 10160000 1 010000 

Udgifter i alt .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. 130 970 000 125 660 000 5 310000 

Statens Tilskud til Driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 140 000 19 400000 2260000 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Personalets Instruktionsstof. 

Hr. Redaktør! 
I sidste Nr. af Bladet omtalte De den Maade, hvor

paa saa vigtige Cirkulærer som Sporspærringsmed
delelser behandles; men er De bekendt med, at ca. 
en halv Snes Dage efter Uheldet ved Hedehusene kom 
Lo af de høje Overordnede, nemlig Maskiningeniør 
Sørensen og Lokomotivmester Clausen, op paa Lo
komotivførerstuen paa Gb. for at efterse Opslags
tavlen der. Nu ved De jo nok, at der paa denne Tavle 
plejer at hænge saa mange forskellige Papire;r, at 
man med et mildt Ord kan sige, at der er et Virvar; 
men ved denne Lejlighed skulde der altsaa gøres Or
den, og de Lo Herrer sorterede da alt det fra, som ikke 
længere havde Gyldighed, og det viste sig at være en 
anselig Bunke, der paa den Maade blev tilovers, om
trent en Papirkurv fuld, saa De kan nok forstaa, Hr. 
Redaktør, at det forud for denne »Hovedoprømning• 
har været overordentlig let for Personalet at finde 
sig til Rette i de Opslag, der fandtes paa Tavlen! 

Maa jeg samtidig have Lov til at meddele, at me
dens Hastighedsnedsættelserne jo hænger ude paa 
Gangen og ordnet strækningsvis, saa hænger Spor
spærringsmeddelelserne inde paa Førerstuen, alle 
Strækninger i een Klemme; i disse Dage hænger 
der ialt 13 saadanne ovenpaa hinanden. For at 
blive ved Hedehusene, hvor der jo skete et Uheld, saa 
hænger der uden paa det Cirkulære, der i saa Hen-

seende har Betydning, nemlig det den 28. Maj ud
sendte, 7 andre, og som en Kuriositet skal jeg an
føre, at paa Sporspærringsmeddelelse Nr. 375 af 6. 
Juni, en som angaar Sporspærring ved Vigerslev, er 
der forneden anført et lille »v. o. « , og naar man ven
der om - men hvor mange gør det - viser det sig, 
at der paa den anden Side er anført - tænk Dem -
8 Særtog. Det kan man vel nok kalde for at have 
Orden i Sagerne. 

S. E. 

Dette er en tydelig UndersLregniug af, hvad vi 
skrev i forrige Nr., nemlig at vigtige Meddelelser be
handles ligegyldigt. Det vilde være det naturligste, at 
Sporspærringsmeddelelserne fandtes strækningsvis 
Side om Side med Meddelelserne om Hastighedsned
sættelser, saa det var til at everskue. Men det kan 
jo være, at der nu sker en Ændring. 

Red. 

BESØG HOS FRICHS 

Tirsdag den 19. Maj aflagde 20 Motorførere fra 
Københavns Motorførerafdeling Besøg paa Frichs' 
Fabrikker i Aarhus. Saavel Henrejse som Hjemrejse 
fandt Sted med Kronjyden. 

Selskabet var paa hele Turen ledsaget af Fabrik
kens Generalrepræsentant Hr. Ingeniør Nielsen, Kø
benhavn, og der blev allerede under Henrejsen ser
veret Forfriskninger og Cigarer. 
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Ved Ankom ten til Aarhus blev Selskabet modtaget 
af d'Hrr. Ingeniører Floor og Tang, der inviterede paa 
Kaffe i Banegaardsrestaurationen. Herfra kørtes i 
Fabrikkens Biler til den imponerende Virksomhed i 
Mølleengen, hvor Direktør Due-Petersen bød velkom
men og udtalte sin Glæde over, at Motorførerne viste 
Fabrikken den Intere se at rejse saa langt for at be
søge den. Direktøren holdt herefter et livligt og in
teressant Foredrag om Virksomheden lige fra dens 
Start for 82 Aar siden og til i Dag. 

Fabrikken spænder over et Areal paa godt 9 Tdr. 
Land og beskæftiger ca. 700 Mand. Enhver dansk Lo
komotivmand ved, at en Del af D. S. B.s Lokomoti
ver og saa godt som alle Dieselmotorvognene er byg
get af Frichs Fabrikker, men ikke alle ved, at Fa
brikken ogsaa har bygget Motorvogne bl. a. til Sve
rige, Holland, Belgien, Frankrig, Svejts, Spanien, ja, 
helt over til Siam. 

Fabrikken leverede det sidste Damplokomotiv i 
1930. I Løbet af de 10 Aar, Fabrikken har bygget 
Motorvogne, er der fra denne udgaaet ialt 170 Stk. 
med et samlet Antal Heste-Kræfter af 67 000. Vog
nene har ialt gennemkørt godt 30 Millioner km. I 
Danmark løber der i Øjeblikket 77 af Fabrikkens Vog
ne, foruden disse er der for Tiden 10 Mo Vogne og 
4 Lyntog under Bygning til Statsbanerne og 3 Diesel
motorvogne til forskellige Privatbaner. Fabrikkens 
første Motorvogn, en 52 HK Vogn, løber den Dag i 
Dag paa Aarhus-Hammel-Banen og har ialt indkørt 
1 Million km. Den største Vogn Fabrikken til Dato 
har bygget er paa 1 600 HK. 

Efter Direktørens Foredrag besaa man under Le
delse af d'Hrr. Ingeniører Floor, Tang, Nielsen, Chri
stiansen samt Konstruktør Nielsen og Overværkfører 
Jensen alle den store Virksomheds forskellige Af
delinger. Derefter blev Selskabet i Biler kørt om
kring i Byen og dens nærmeste Omegn for at slutte 
paa Varna, hvor Fabrikken var Vært ved en Mid
dag. Ved Bordet holdtes Taler af Motorførerne J. A. 
E. Nielsen og Afdelingsformanden, der takkede for
den Venlighed, hvormed man var modtaget.

Ingeniør Floor takkede for Besøget og indbød til 
Gentagelse. Efter en baade interessant, foi·nøjelig og 
lærerig Tur tiltraadtes Hjemrejsen. 

Afdelingen bringer Lokomotivmester Kann en Tak 
for hans Arbejde med at tilrettelægge Ændringer i 
Tjenesten og skaffe aa mange som muligt fri li I 
Turen. 

K. T. P. 

FORHOLDENE I RUSLAND 

Ud fra den Betragtning, at enhver, som øn
sker at følge med i Udviklingen paa det polibi-

ke Omraade, uden Hensyn til Partifarve øger 
at være orienteret om Forholdene i Rusland, 

har vi i nogle Artikler - Rejseindtryk fra Rus
land, Arbejdstempoet i Rusland, Mine Erfarin
ger som Ingeniør i Sovjet-Rusland - -søgt at 

give Medlemmerne Adgang til at kunne læse 

nøgterne Redegørelser om Forholdene i de rus
·iske Sovjetrepublikker. Foranlediget ved den

sidste af de nævnte Artikler har en interesseret
Læser ønsket at fremkomme med en Del korri
gerende Oplysninger, og da der ogsaa heri

findes Stof til Belysning af de russiske For
hold, har vi ment ,at kunne bringe ogsaa denne
Artikel:

Da jeg fornylig er kommet hjem fra et otle
aarigt Ophold i Sovjet-Unionen (1927-1935), hvor 
jeg arbejdede paa forskellige kemiske Fabriker, vil 
jeg gerne fremsætte nogle Bemærkninger til Hr. 
Schandorffs Artikler om Sovjet-Unionen. Jeg føler 
mig saa meget mere kompetent dertil, som jeg har 
et nøje Kendskab til Schandorffs Forudsætninger for 
at kunne give et rigtigt Billede af Sovjet-Unionen. 

Schandorff ankom til Sovjet i Slutning,en af 1.931 
med en to-aarig Arbejdskontrakt. Han rej-ste straks 
til den unge Petroleumsby Grosny i N ordkauka.sus 
og var der ca. 1 Aar. Derefter fik han Arbejde i 
Mos'kva, hvor han var til Begyndelsen af Juni 1932, 
da han efter 1 ½ Aars F,orløb forlod Sovjet-Unionen. 

Da Schandorff ikke kendte det russiske Sprog, 
var han temmelig hjælpeløs. Dette Ukendshb har 
spillet ham mange slemme Puds, som vi senere 
skal se. 

Lad os se lidt paa de vigtigste Punkter i hans Ar
tikler. Han hævder, at daarlige Organisations- og Ar
bejdsmetoder, alskens Uorden og Ineffektivitet efter
haanden havde saa skrækkelige Følger for Sovjet
Unionens Produktion, at denne paa et vist Tidspunkt 
nærmede sig Nulpunktet, men at Stalin saa tog fat 
paa at faa bedre Gang i Tingene. Schandorff skriver 
ikke noget om Tidspunktet, da man skulde have været 
nærmest Nulpunktet, men han lader Læseren faa 
det Indtryk, at det er for ganske nylig, at Stalin 
endelig paa Grundlag af udenlandske Specialisters 
Kritik har taget Skeen i den rette Haand og nu har 
begyndt at lede en langsom Udvikling - bort fra 
Nulpunktet, og at Stalin i det Øjemed indfører ka
pitalistiske Arbejdsmetoder. 

Jeg vil her understrege, at Tidspunktet for den 
laveste Produktion i Sovjet-Unionen i alle afgørende 
Industrigrene var. 1919-21, altsaa under Borger
krigen, da de hvide Hære holdt de vigtigste Industri
distrikter besat eller lige havde ødelagt dem, og da 
næsten al Raastoftilførsel var standset, og næsten 
alle kvalificerede Arbejdere borte. Fra det Tidspunkt 
har hvert eneste Aar til Dato vist en opadstigende 
Produktionskurve. Hvert eneste Aar har siden vist 
Fremgang i Forhold til det foregaaende. I 1926 var 
Produktions-Niveauet fra Førkrigstiden naaet, og i 
de følgende Aar var Stigningen saa betydelig, at Sta
lin i 1934, paa Partikongressen, kunde fastslaa, at 
Sovjet-Unionens Industriproduktion var fire Gange 
større end Czarruslands og allerede større end Eng
lands eller Tysklands, medens de store kapitalistiske 
Stater under Krigen var gaaet tilbage og enten ikke 
havde naaet deres Førkrigs-Niveau eller kun over
skredet det ubetydeligt. Og i 1935 har Forøgelsen af 
Sovjet-Unionens Industriproduktion endog været saa 
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slor, at Merproduklionen i Forhold til 1934 udgjorde 
saa meget som Czarru lands hele aarlige Produk
tion før Krigen. 

Se det er Kendsgerninger, som Schandorff fortier. 
Han taler saa meget om Kollektivledelse, Ligeløn og 
Ansvarsløshed, som skal have ført Produktionen ind 
i den af ham omtalte Nødlilstand. Her har Schan
dodfs Ukendskab lil Sproget og hele hans mangel
fulde Kendskab til Organisationsformerne spillet 
ham det største Puds. Han har velsagtens over
været Møder, hvor han arbejdede, maaske endog 
langvarige Mødet· - for saadanne forekommer ofte 
i Sovjet-Unionen - og han har troet, at der der blev 
drøftet Direktiver til D.irektøren for Fabriken eller 
til Underled,elserne. Men det er en Misforstaaelse. 
Fabriksledelsen - 'og i sidste Instans Direktøren -
ot· fuldt ansvarlig for Fabrikens Ledelse overfor den 
paagældende Karlelledelse eller Kommissariat, og 
den Ordning har be taaet fra Sovjet-Unionens første 
Dage. Delle indskærpede J,eniu allerede i 1918, da han 
udtrykkelig bl. a. siger: 

»Uden Ledelse af Specialister fra Videnskabens, Tek-
11 ikons og Erfaringens forskellige Omraader er Overgang 
til Sorialisme umulig ...... « 

,Det er nødvendigt at lære at forbinde Arbejdermas
sc1·11e · brusende, overstadige Forsamlings-Demokrati, der 
er som l"oraarsovel'svømmelserne, der gaar over alle Bred
der, med jernhaard Disciplin i Arbejdstiden, med betin

gelseslo.s Lydighed over for cen Pe1·son, Sovjet-Lederen, 
i Al'bejdstiden ...... • 

Regnskabsførelse og Kontrol - det er del vigtigste, 
�0111 kræves for at bringe Orden i den første Fase af det 
kommunistiske Samfund og faa det til at funktionere rig
tigt. Og denne Kontrol maa organiseres ikke blot over det 
lille bitte Mindretal af Kapitalister, over de Junkere, der 
øn�ker at bevare de kapitalistiske Overleveringer, men og
:aa over de Arbejdere, der er dybt fordærvet af Kapita
lismen, og over Dovendidrikerne, Farssønnerne, Falsk
nerne og lignende Bevarere af Kapitalismens Traditio-
ner ...... •. 

(Lenins samlede Værker, Bd. XXI1 
Side 4-.-\6. /4-64 og 528, russ. Udg.) 

Da jeg i 1924 Iørsle Gang var i Sovjet-Unionen, 
vat· dis ·e Priucipper de ledende, da jeg i 1927 be
gyndte at arbejde derovre, var der intet ændret i 
dette Forhold, og da jeg i 1935 forlod Sovjet-Unio
nen, bestod det endnu. Ikke engang Partisekretæren 
eller Fagforeningsformanden, der sammen med Di
rektøren udgør »Trekanten« paa hver eneste Arbejds
plads i Sovjet-Unionen, kan rokke ved Direktørens 
Suverænilet, hvad angaar Lede\ e af Fabrikens Drift. 
De er raadgivende og ikke mere. Men han maa na
turligvis overholde Landets Love og deriblandt Ar
bejdslovene, der haandhæves af Fagforeningerne. 

De kollektive Forsamlinger, som Schandorff om
taler, drøfter alle Forhold paa Fabriken, ogsaa Mu
lighederne for Forbedring og Forøgelse af Produktio
nen, Arbejderbeskyttelse o. ·s. v., og det er naturlig
vis af stor Værdi for Direktøren at udnytte den Er
faring, som hele Arbejderstyrken sidder inde med. 

Men den givet· ikke Direktøren Direktiver. Det har 
Schandorff altsaa misforstaaet. 

Schandorff er heller ikke heldig, naar han orn
lale1· kollektive Landbrug. Det er skam ikke nogen 
kapitalistisk Arbejds- og Fordelingsmaade, der gør 
sig gældende der, eller Tilbagetrængning af Kollek
tivprincipper. Man forbedrer Organisations- og Ar
bejdsformerne, men kun i socialistisk Retning, og 
inden to Aa1· til er forløbet vil alt Landbrug i Sovjet
Unionen være af reneste sociali tiske Støbning og 
ganske og aldeles renset for alt, hvad der blot i rin
ge te Grad kunde minde om Kapitalisme. 

Schandorff taler om »kollektive Kolonihaver, hvor 
man arbejdede i Fællesskab og delte Udbyttet i Fæl
lesskab«. Der har aldrig i Sovjet-Unionen eksisteret 
kollektive Kolonihaver, og der har aldrig været gjorl 
Forsøg paa at oprette saadanne. Maaske har S. faael 
de saakaldte 0. R. S.-Landbrug i den gale Hals. Det 
var Landbrug, der oprettedes under den første Fem
aarsplan i Tilslutning til de store Fabriker for at. 
lette deres Forsyning med Levnedsmidler. De blev 
drevet af Fabrikernes Ledelse, var altsaa en SlagR 
Stat ·godser, og aldrig i noget Tilfælde som Koloni
haver. De spillede en Tid lang en betydelig Rolle i 
Fabrikernes Forsyning, men er nu med Landbruget:,; 
Kollektivisering og vældige Stabilisering blevet over
flødige, og man er i Gang med at likvidere dem, hvor 
·det synes at være det mest prakti ke. At nogle Ar
bejdere her og der med Held dyrker Kolonihaver .i
det socialisfoske Samfund - ja, det skal de ikke
høre ondt for. Men at bruge det som Argument mod
Kollektiviseringen er lovlig meget ved Siden af.

Schandorff har ligeledes misforstaaet Lønsyste
met. Ganske vist nævner han forskellige Indtægter, 
men taler dog om Ligeløn. Han maa altsaa mene, 
at der indenfor de forskellige Grupper er Ligeløn 
eller har været det til for ganske nylig. Det er ikke 
Tilfældet. Der har altid været flere Tarifsatser for 
forskelligt Arbejde. 

Stalin er den anerkendte Talsmand for de so
cialistiske Arbejdsmetoder, som blandt andet under
streger, at man under Socialismen bør arbejde efter 
Evne og modtage Løn i Forhold til det udførte Ar
bejde. Han er en ivrig Talsmand for Stachanow
Metoderne, der gaar ud paa at udnytte den nye Tek
nik paa den mest hensigtsmæssige Maade, saa Re
sultatet bliver de flest og de bedst mulige Produkter 
med det mindst mu I ige Energiforbrug. 

Men Stalin gør alt dette i nøje OvP-rensslemmelse 
med Sovjet-Unionens kommunistiske Parti, og det 
lyder naivt, naar Schandorff taler om de »mange 
ærlige men enfoldige og fanatiske menige Medlem
mer. Disse drømmer stadig om det pengeløse, klasse
løse Samfund med fri Adgang til at konsumere efler 
Behag o. s. v.« 

Schandorff jonglerede ogsaa med Løn- og Le;e
omkostninger i Sovjet-Unionen. Han udtaler sig me
get udførligt om Forholdene i 1934, skønt han jo 
forlod Landet i 1933. Ganske vist rejste han i Juli 
1934 paa Vej fra Persien over Baku-Leningrad med 
et 2-Dages Ophold i Moskva, hvor han var min Gæst. 

Han udtalte sig ret anerkendende overfor de Frem-
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. _kridt, ·om det forløbne Aar kunde fremvi e i ovjet
Unionen. Vi besaa den nye Trolley-Linie gennem 
Gorki-Gaden, og da den aarligo Sporlsdemonstration 
i Mo kva netop fandt Sled den Dag, lod vi længe 
og saa paa de forbidragende Tusinder af uuge, kraf
tige, glade Arbejdere og Arbejdersker, der i faste 
Kolonner og fik. e Sporlsdragter drog forbi. aa sær
lige Studier over »El ndigheden« i Moskva gjorde 
Schanclol'ff ikke. Han regner Middellønnen for ufag
lærte i hele ovjel-U nionen som gældende for 
Moskva, hvor Lønnen er høje t, regner med 10 pCt. 
a{ Lønnen lil latslaan, hvor det for denne Løn
gruppe ligger mL'rmere 5 pCt., regner med 10 pCl. 
lil Husleje, hvor Procenten i Virkeligheden er be
l ydelig mindro, helt ned til 3 pCt. for de lavestløn
nede. 1,7 Pe1·soner til hver 1\ rbejdende al forsørge 
!'I' usandsynlig meget. Der er ca. 1 ½ Mill. Lønmod
tagere i lo kva. Indbyggeranlallet er knap 4 :Mill., 

og fra de for ørgedes Tal maa trækkes over 100 000 
Studenter med lipendium og de fle le Pen ionærer. 
Og hvorfor saa stor en uro til Cigaretter, naar den 
jævne fand som Regel ruller, in Cigaret af Mahorka, 
der er en meget yndet Tobak i Sovjet-Unionen. 

Men Til. nigelserne i »Budgettet« bliver Lil rnne 
Uilyrligheder i . Tabellerne, der skal vise Priserne paa 
almindelige Forbrugsartikler. 

For det førsle omtaler SchandorH ikke, at Kort
syslemet be lod lil 1. Oktober 1935, ja delvi. til 1. 
Januar l936, og del gav Arbejderne en vis Mængde 
af de almindelig le Ting lil de lave Priser (Sukker 
2 Rbl. pr. kg, Kød 3 Rbl. pr. kg, mør 6 Rbl. pr. 
kg), og Brødpriserne blev før l forhøjet i id. le Halv
dC'I af 1934, og aldrig til de af cbandorff nævnte 
F'l'iser, men til 1 Rbl. pr. kg Rugbrød og 2 Rbl. pr. 
kg Hvedebrnd i foskva. Disse Pri er blev l. Oktober 
scl•nket Lil henholdsvis 0,80 Rbl. og 1,60 Rbl. og vil 
snart blive sænket igen. Da man ophævede Kortsy

slcmel sænkedes Priserne paa del aabne :Marked am
tidig: Sukker 4,50 Rbl., Kød· 5-7 Rbl. og Smør 5 
Hbl. pr. kg. Det er naturligvis høje Priser, men Rus
serne har altid været mindre afhængige af dis e 
Ting end vi. De spiser mere Brød og Grønt ager 
C'nrl vi. Forsyningen med Grønl ager var nogle Aar 
i k ku tilfreds lill nde, men i 1934 og navnlig i 1935 
blev det ordnet godt og Lil billige Pri ·er for alle de 
gængse Grøntsager, om i ovjet-Unionen forekom
mer i cl betydeligt rigere Udvalg end her. Kartofler 
har ikke før spil! l nogen nævneværdig Rolle paa del 
russi ·ke Bord, men et· nu ved at vinde Indpas. Og 
Hovedmængden af sine Kød- og Fedt toffer faar den 
ru ·siske Arbejder i de Maaltider, han indtager i Fa
brik køkkenerne. Der pises ogsaa megen god Fi k. 

Den private Hu holdning formind kes naturlig
vis -lærkl derved, at de fleste .-piser mind t et Maal-
1 id - :Middagen - i Spise alen paa Arbejdsplad
seu, lige. om alle Børnene bespi es paa kolen eller i 
Borneasylernc - forøvrigt grati ·, hvis det skønnes, 
al Barncls Forældre claarligl kan betale. 

(Forlsælles.) 

DE TYSKE STRØMLINIEDE 

DAMPLOKOMOTIVER 

Som bekendt har de lyske Lokomotivfabrikker 
bygget trømliniede Tenderlokomotiver for at prøve 
Damplokomotivernes Brugbarhed i Sammenligning 
med Oliemotoren. De har Akselanordningen 2 C 2, der 
aaledes er symclrisk og har samme Løbe. ikkerhecl 

med begge Løbetruekerne. Den lore Hastighed, hvor
Lil disse Lokomotiver er beregnet, tiller naturligvii; 
tora Krav til Lokomotivpersonalet, og det er derfor 

for øgt al indrette Lokomotivet. Betjening saaledes, 
at Personalets Opmærksomhed i videst mulige Om
fang kan være henvendt paa Linien. 

Tenderlokomotiver, om de forefindes i Alminde
lighed, er ubekvemme at betjene under Baglænskør
·el, da Styring, Regulalorsving m. m. sidder aaledes,
at Føreren maa dreje ·ig for at betjene dem. Da c
kunderne under større Ha ligheder kan være kosl
barere i ikkerhed rnæssig Henseende end under lang-
ommere Kør el, har man paa de nye Tenderlokomo

tiver lellet Lokomotivførerens Opgave ved at dublere
de Organer, ban skal betjene, og anbragt en Styrings
buk, et Regulator ving, en Ha tighedsmaaler rn. m.
sær kilt for Baglænskørsel foran det højre Vindue,
naar Tenderen er forrest.

Førerhuset er et helt lukket Rum med lo Ind
gangsdøre, som i fodsætning til almindelig l raksis 

Førerstand paa Tenderlokomotivets Bagvæg. 
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ikke er anbragt lige overfor hinanden. Den for Frem
kørsel beregnede Førerstand er indrettet paa sædvan
lig Maade, men bar her for første Gang faaet en 
halvbøj Bag- og Sidevæg, som med et Klapsæde ud
gør en Slags højrygget Stol for Lokomotivføreren. 
Gennem rigeligt tilmaalte Sidevinduer, hvoraf det ene 
�r et Skydevindue, og et ovalt Vindue i Forvæggen
faas det fornødne Dagslys og den fornødne Udsigt 
over Strækningen. 

Førerstanden for Baglænskørsel, som ses i Bille
det, bar sin Plads bag Lokomotivfyrbøderens, og er 
ogsaa her afgrænset af en balvhøj Bag- og Sidevæg. 
Den har foran sig alle Betjeningsdele og Instrumen
ter, Lokomotivføreren bar Brug for, svarende til de, 
der benyttes under Fremkørsel. Af Pladshensyn er 
Styring skruen for Bakkørsel anbragt lodret og for
synet med koniske Tandhjul, saa den kan betjenes 
paa sædvanlig Maade. Anbringelsen af Instrumen
terne paa Bagsiden voldte ingen Vanskeligheder, da 
cle for de flestes Vedkommende kun drejer sig om 
nogle Rørledninger. Derimod lod den dobbelte Ud
førelse af Regulatorsving og Styringsskrue sig ikke 
saa let gennemføre. Regulatoren for Bakkørsel er 
umiddelbart forbundet med den tilsvarende for Frem
kørsel ved Hjælp af en under Førerhusets Tag an
bragt Aksel,- saaledes at begge Regulatorsving maa 
følge hinandens Bevægelser. 

Styringsskruerne er ogsaa koblet sammen meka
nisk og staar i et saadant Afhængighedsforhold til 
hinanden, at den rette Betjening af den ene Styring 
kun er mulig, naar den anden Styring staar i sin 
Midterstilling, i hvilken Stilling denne Styringskrues 
Møttrik danner det faste Punkt for den første Sty
rings Bevægelser. Lokomotivet kan ved denne Anord
ning Gangskiftes med begge Styringer. 

I den tyske Presse er omtalt nogle Prøveture med 
Damp-Strømlinietog. Til det ene er Lokomotivet byg
bet hos H enschel i Kassel og Vognene, som udgør 
Toget, af Firmaet Wegmann & Co. i samme By. To
get kaldes Henschel-Wegmann-Damptoget og har 48 
Siddepladser paa 2. Klasse og 144 Siddepladser paa 
3. Klasse. I Spiseafdelingen er der 23 Siddepladser.
Den bageste Personvogn har i Bagenden et Udsigts
taarn, som hæver sig over Vogntaget og indeholder 
fire Siddepladser. Paa Prøveturen, hvortil Pressen 
var indbudt, medførte Toget 200 Rejsende og forlod 
Berlin Kl. 10,06. Kl. 12,38 ankom Toget til Ham
borg og havde tilbagelagt 287 km i 152 Minutter 
inklusive et Ophold i Wittenberge paa 5 Minutter for 
Vandtagning. Ved Ankomsten til· Hamborg betonede 
Rigsbanedirektør Leibbrandt, at de tyske Damploko
motiver nu havde overgaaet Motorvognene, idet de 
nye Damptog, Rigsbanerne nu sætter ind, ikke alene 
var hurtigere, men ogsaa billigere i Driften. 

Tilbageturen til Berlin udførtes af et Borsig strøm
liniet Damplokomotiv med et Tog paa 250 Tons be
staaende af en Maalervogn og 4 D-Tog Vogne 1. og 
2. Klasse af nyeste Type. Frankfurter Zeitung skri
ver herom: ,Atter havde man som i Formiddags
Følelsen af et roligt Løb og stor Sikkerhed. Ogsaa
dette Tog løb gennem Landet med en Hastighed, der
til Tider kom op paa 187 Kilometer i Timen.•

Samarbejde mellem Statsbanerne o� 
Københavns Sporveje. 

Ministeren for offentlige Arbejder har efter Aftale 
med Københavns Magistrat nedsat et Udvalg til Un
dersøgelse og Forberedelse af Spørgsmaalet om Eta
blering af et Samarbejde mellem Statsbanerne, Kø
benhavns Kommunes Sporveje og Rutebiltrafiken i 
Forbindelse med København. 

Som Formand for Udvalget er udnævnt General
direktør P. Knutzen, og som. Medlemmer er for Stats
banernes Vedkommende beskikket Banechef Flens
borg, Trafikchef Hyllestad og Distriktschef Herchend; 
som udpegede af Magistraten Sporvejsdirektør Juel
Hansen, Trafikinspektør Krag og Afdelingsingeniø
rerne Christophersen og Flindt. 

INTERNATIONALT JERNBANEMØDE I 

KØBENHAVN 

I Dagene 8.-20. Juni afholdt 6 Kommissioner inden 
for Jernbaneadministrationernes Internationale en Række 
Møder og Drøftelser i København. Af de Spørgsmaal, der 
behandledes. skal vi bl. a. nævne: Udveksling af rullende 
Materiel og Indførelse af automatisk Kobling. 

Møderne afholdtes alle paa Christiansborg, og der del
tog 100--150 Repræsentanter for saa at sige Alverdens 
Jernbaneadministrationer, dog ikke Amerika. Selvfølgelig 
vistes der de udenlandske Deltagere en Del Venlighed fra 
de dans�e Statsbaners og andre officielle danske Myn
digheders Side. 

VERDENS JERNBANENET 

Ved Udgangen af Aaret 1932 udgjorde Verdens Jern
banenet sammenlagt 1304 295 km, fordelt paa de forskel
lige Verdensdele paa følgende Maade: 

Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 923 km 
Europa .................. 427133 • 
Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 444 • 
Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 193 • 
Australien . . . . . . . . . . . . . . . 49-602 • 

Af de forskellige Lande kommer Amerikas forenede 
Stater først med 416 000 km, herefter følger Rusland 
med 81 815 km, Kanada med 70 000 km. Indien med 
66 758 km, Frankrig med 63 650 km, Tyskland med 58 616 
km, Argentina med 34 416 km og Brasilien med 31 716 km. 

De øvrige Lande havde alle et Jernbanenet, hvis Længde 
var under 30000 km. 

I Spørgsmaalet om Antal km Jernbane paa hver 
Kvadratmil, staar Belgien øverst med 36,4 km, hvorefter 
følger Svejts med 14,6, Storbritannien med 14,2, Tyskland 
med 12,5, Danmark med 11,7, Frankrig med 11,6. Holland 
med 10,7, Tjekoslovakiet med 9,8 og Østrig med 9,7 km. 

Til Sammenligning kan anføres, at Sverige med sine 
ca. 17 000 km Jernbaner, har ca. 3,7 km pr. Kvadratmil. 
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JUBILÆER 

Den 9. Juli kan Lokomotivfører i Ged er B. Elmgree11 

fejrn sit 40 Aars Jubilæum ved D.S. B. Afdelingen brin
ger herved vor afholdte Kollega de bedste Ønsker for 
Dagen med Haab om, at vi endnu nogle Aat· maa være 
sammen nied den ungdommelige, glade Jubilar, som pas
ser sin Tjeneste støt og roligt. 

l?m. 

Motorfører C. Sørensen, Viborg, der 1. Juli kan fejre 
sit 25 Aars Jubilæum ved Statsbanerne, bringes herved 
Afdelingens Hilsen mecl Tak for godt Kammer:al kab i 
den svundne Tid og med Øn ke om Helcl. og Lykke i 
Fi-cmtiden. 

C. 

Lokomotiv[yrbøder C. Holm Søren en, Straudgade 6 , 
Helsingør, kan den 1. Juli fejre 25 .Aar Jubilæum ved 
D.S.B.

Dette er et af de Jubilæer, som heldigvis er sjældne;
thi det hører jo ikke til det almindelige, at Lokomotiv
fyrbøderne forbliver saa mange Aa� i denne Stilling. 
Holm Sørensen har da heller ikke været Lokomotivfyr-

bøder i hele sin Tjene tetid. Han begyndte d. 1. Juli 19ll 
som Skib fyrbøder ved København-Malmø Overfarten, 
hvorfra ban forflyttedes til Hel ingør-Helsingborg Over
farten. Han fik imidlertid Ly t til at komme over i Lo
komotivtjenesten, og dette Ønske blev imødekommet; i 19,.L 7 

' blev ban Lokomotivfyrbøderaspirant, og d. 1. April 19'18 
overførtes han til Lokomotivfyrbøderstillingen med ta
tion i Gedser. Efter kortere Ophold paa Gb. og Kk. De
poter kom han tilbage til Helsingør, hvor ban har vær l 
siden. 

Holm Søren en er en stille og rolig Mand, som pas
ser sin Tjeneste med Interesse og Omhu, ban er afholdt 
og respekteret af saavel Medan alle som Kolleger og vil 
utvivlsomt paa Jubilæum dagen modtage Beviser herpaa. 
Afd. 8 sender de bedste Ønsker for Jubilæumsdagen og 
Fremtiden med Tak for godt Kammeratskab i den vund
ne Tid. 

K. H. K. 

STATSBANEPERSON ALETS SYGEKASSE 

Jernbanelæger. 

Jernbanelæge H. P. T. Ørum, Sorledam do seringen 
23, København, er bortrejst fra 1. Juli-11. August d. A.

Hans Praksi varetages i nævnte Tidsrum af Lægerne 
Agnar Jensen og Tingmann, Refsnæsgade 4-8, Telefon 
Nora 7545. 

Konsultation tid: Kl. 12.-13 samt Fredag KJ. 1 l!l. 

Leverandører af Briller. 

Nedennævnte Optiker-Firmaer i København yder y
geka sens nydende Medlemmer og deres Børn under 15 
Aar Rabat ved Køb af Briller. 

Preisler opli ·lce lnstilitt, Købmagergade 13 og Nørre

brogc,de 57, levere1· Sygekassernes StandardbriJle med 
buede Glas og over pundet ikkelstel for 4 Kr. 20 Øre, 
med Gulddoublestel 11 Kr. 20 Øre. Paa Briller af andel 
Fabrikat ydes 33 pCt. Rabat. 

Optiker Felix Schmidt, Nørrevolclgacle 6 , leverer Sy
gekassernes landardbriJle med buede Glas og overspun
det ikkelstel for 4 Kr. 40 Øre, med Gulddoublestel 10 Kr. 
1-0 Øre. Paa Briller af andet Fabrikat ydes 20 pCt. Rabat. 

F. A. Thieles optislce Specialforretning, Købmager

gade 3. Fra Forretningens specielle Sygekas eafdeling le
veres Sygeka serne Standardbrille med buede Glas og 
overspundet Nikkelstel for 4 Kr. 90 Øre, med Gulddoubl -
stel 11 Kr. 90 Øre. Ved Køb af Briller af andel Fabrikat 
fradrage i Brillen Pris et Beløb af 3 Kr. 50 Øre. Ved 
Køb af nye Glas til Indsætning i gammelt Stel eller ved 
Køb af nyt Stel ydes en Rabat paa 10 pCt. 

Sygekassernes Optik, Nørregade 41, leverer Sygekas
ernes Standardbrille med buede Glas og overspundet Nik

kelstel for 4 Kr. 90 Øre, med Gulddoublestel 11 Kr. 90 Øre. 
Dette Firma leverer /;;un Briller efter Recept. 

Det bemærkes udtrykkeligt, at de anførte Priser for 
Sygekasserne Standardbriller er beregnet for Briller med 
Glasstyrke indtil + eller ...;- 4. For BriJler med Glas 
af slørre Styrke eller med særlig Slibning - for Byg
ningsfejl - forhøjes Prisen efter en i Overenskomsten 
med Sygekassen fastsat Skala. 
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Lmiforhøjel ·e /'ar Lokomotiv- og Togpersonalet -ved 
Mobile & Ohio Railroad. 

Efter langvarige Forhandlinger er det kommet til 
Overensstemmelse mellem nævnte Selskab og Lokomotiv
og Togpersonalels Organisationer. Overenskomsten indehol
uer, al 2 pCt. af Løn nedsættelsen paa 10 pCt. bliver op
hævet for Perioden 1. Februar-30. Juni 1936, yderligere 
3 pCt. i Tiden 1. Juli-30. September, samt fra og med 
rlea J. Oktober 19'36 de øvrige 5 pCt. J. T. F.

Nye Lejrsport-Vogne til Great-Western. 
Great We lem Hailway, som sidste Aar lod bygge nog

le Lejrsportvogne, der køres ud paa en Landstation efter 
vJnske, oo- det· rangeres ind paa et Sidespor, hvo1· de bliver 
slaaende, indtil Familien, som har lejet Vognen, ønsker at 
skifte Ferieopholdssted, har haft en saa stor Sukces, al 
Selskabet har besluttet al lade fremstille yderligere 12 
Vogne til Brug i den kommende Sæson. Sidste Sommer 
var Vognene blevet kørt til 38 forskellige Steder i Lan
det, som var kendt for deres Skønhed. Selskabet vil alt-
saa ialt faa 50 Lejrsportvogne. /. 1'. F.

Det franske Jernbanepersonale kræver tre Ugers 
Ferie. 

Da del franske Jernbanepersonale med Hensyn til 
Ferieordningen indtager en min_dre gunstig Stilling end 
de øvrige Tjenestemænd, aasom det kommunale PeTso
nale, Postvæsenet, Politiet og for en stor Del ogsaa Spor·
vejspersonalet, hvis Ferie ligger mellem tre og fire Uger. 
medens Jernbanemændenes faglige Pligter er af den Art, 
at de skulde have Krav paa samme Helligheder, har de 
franske Jembaneorganisalioner i Fællesskab stillet Krav 
om tre Ugers Ferie. /. T. F.

Uclnwvnels11 fra 1.-6.-36: 

Lokomotivfyrbøder N. P. E. V. Nielsen, Helgoland, til 
Lokomotivføre,·, Oddesund Norcl (Depotforst.), (min. 
Udn.). 

Porflyltelse efter Ansøgning fra 1.-6.-36: 

'Lokomotivfører G. S. Pedersen, Strnel', til Esbjerg. 
Lokomotivfører J. K. Anrle1·sen, Oddesunrl Nord (Tlr-

potforst.), til Struer. 

REGNSKAB FOR KONG CHRISTIAN DEN IX's 

UNDERSTØT rELSESFOND FRA DEN 1. APRIL 

1935 TIL 31. MARTS 1936 

Indtægt. 

Beholdning fra Hegnskibsaaret 19311-/35 ..... . 
Udtrukket Obligation ......... .............. . 
Indbetalte Bidrag i H}35 ................... . 
Modtagne Gaver ........... : ............... . 
Indvundne Henter: Kr. Ø. 

AI Obligationer . . . . . . . . . . . . . . . . . t 120. 50 
A [ Bankbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 92

Udgift. 

Indkøbte Obligationer (2300 Kr.) ........... . 
Omkostninger herved ...................... . . 
Udbetalte Understøtt., 13. Portioner a 100 Kr.•) 
Portoudgifter . ............................. . 
Beholdning, der overføres til næste Regnska.bs-

Kr. Ø. 
88. 28

2 000. 00 
104. 00
4-8. 00

t 134-. 42 
3 374. 70 

Kr. Ø. 
1 989. 25 

4. 79
l 300. 00

8. 86

aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 80 
-----

STATUS DEN 3l. MARTS 1936 

Beholdninger. 

Beholdning i den danske Landmandsbank .... 
Obligation ifølge forrige Hegnskab til 

paalydende Kr. Ø. 
Værdi .... 24- 000 Kr., bogført for 23 578. 50 

heraf udtruk-
ket i Aarets 
Løb . . . . . . 2000 • l 710. 00

22 900 Kr., bogført for 21 868. 50 
og indkøbt . . 2 300 • 1 989. 25 

25 200 Kr., bogført for 23 857. 75 

Gæld. 

Fondets Kapital: Kr. Ø. J<r. Ø. 
Obligationer bogført for 19 987. 50 
Paa Bankbog . ....... . 12. 50

20 000. 00 
Obligationer bogført for . . . . . . . . . . 3 870. 2/i 

3 374. 70 

Kr. 0 
71" su 

23 867. 75 
23 929. 55 

Kr. Ø. 

23 870. 2f1 
Beløb til Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 30 

- ----
23 929. 5f\ 

J(øbenhavn, den 31. Marts 1936. 
Knutzen. /N. Roed, Sekr. 

Regnskabet er revideret og fundet i Overensstemmelse 
111ecl de foreliggende Bilag. - Beholdningerne var til 
Stede. 

København, den 6. Maj 19'36. 
G. Wieth. R. Kcmtsø.

•) Understøttelserne er udbetalt til: 
Enken efter en Baneformand, Enken efter en LedvoO'

ter, Enken efter en pens. Togbetjent, Enken efter en fhv. 
Stationsforstander, Enken efter en Portør, Enken eftel' 
en Lokomotivfører. E;n Banearbejder, en Portør, en Led
vogter, en pen . Banearbejder, en pens. Assistent, en pens. 
Overpo,·tør, en Datter efter afdød Pakmesler. 
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