
N<;> 18 20. September 1939 39. Aargang

MINISTERSKIFTE 

Den 15. ds. er der sket to Ændringer i vort 
Lands Regering. Trafikminister N. Fisker og 
Justitsminister K. K. Steincke ønskede at fra
træde, hvilket Ønske 
blev imødekommet. 
Derefter er Borg
mester A. Sørensen, 
Horsens, udnævnt til 
Trafikminister og Po
litimester S. Unmack 
Larsen, Lemvig, til 
Justitsminister. 

Som Borgere i det 
danske Samfund har 
vi Lokomotivmænd 
selvfølgelig Interesse 
i Sammensætningen 
af vor Regering i det N. Fisker 

hele taget; men det er 
dog Trafikministerposten, som i første Række 
har vor Interes e, og det er der intet unatur
ligt i. Det er jo dette Ministerium, under hvilket 
vi hører, og hvor der behandles en Række For
hold, der er af Betydning for os eller kan 
influere paa vore Forhold. 

Den afgaaede Trafikminister overtog Mini
sterposten i Efteraaret 1935. I den siden da 
-forJøbne Periode har der været det bedste Sam-
-arbejde mellem Ministeren og vor Organisation;
det skal derfor ikke benægtes, at vi gerne havde
set ham fortsætte som vor øverste Chef.

Forholdet er imidlertid det, at Trafikmini
steriet, eller som det officielt hedder �Mini-

steriet for offentlige Arbejder«, er et Ministe
rium med et meget stort og krævende Arbejds
omraade, og da Trafikminister Fisker efter en 

A. Sørensen 

Sygeperiode ikke har 
kunnet blive saa re
stitueret, om han 
mente at burde være 
'til fortsat fuld Bestri
delse af alle de ham 
paahvilende Forret
ninger, har han alle
rede for nogen Tid si
den bebudet sin even
tuelle Fratræden. 

Selv om Meddelel
sen om Trafikmini
sterskiftet aaledes 
ikke kom fuldstæn-
dig uventet, var den 

dog ikke ventet netop paa nærværende Tids
punkt. Fratrædelsen er imidlertid nu en Kends
gerning, og vi vil da her bringe vor Tra
fikminister gennem 4 Aar, Hr. . Fi ker, en 
velment Tak for Samarbejdet i hans Minister
tid; en Tak for den Forstaaelse, han har vist 
overfor vor Organisation, naar vi i forskellige 
Forhold har henvendt os til ham. 

Den nye Trafikminister - der siden 1918 
har været Borgmester i Horsen , er Medlem af 
Købstadsforeningens Bestyrelse og var i Perio
den 1932-36 Medlem af Land tinget, hvortil 
han dog ikke ønskede Genvalg paa Grund af 
sit omfangsrige Arbejde med kommunale For-
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hold - gaar ikke helt ukendt ind til Posten som 
øverste politiske Chef for bl. a. Statsbanernes 
Personale. Han har endda beskæftiget sig med 
jernbanemæssige Forhold baade fra Personale
side og fra Administrationsside. I Aarene 
1909-1919 var han Redaktør af Dansk Privat
baneblad (Organ for Privatbanefunktionærer
nes Forbund), og han har nu i nogle Aar været 
Formand for Bestyrelsen i Horsens Privatbaner. 

Idet vi ønsker til Lykke med Udnævnelsen, 
udtaler vi Haabet og Forventningen om, at 
det hidtidige gode Samarbejde mellem Minister 
og vore Repræsentanter maa fortsætte ogsaa 
under Trafikminister A. Sørensen. 

URO OVER EUROPA 

Hvad man, trods de uheldsvarslende Skyer, 
som i det sidste Aars Tid har hængt truende 
over Europa, skulde have forsværget, er dog 
sket. Der hersker paany Krig mellem store 
Lande. For dem, som oplevede Krigen 1914-18, 
er det ufatteligt, at en Gentagelse ikke kunde 
forhindres; men dette har de regerende Stats
mænd desværre dog ikke været i Stand til. 

Hele det danske Folk er samlet i det ene 
Haab, at det maa lykkes at holde vort Land 
uden for selve Krigen. Vi har ganske vist alle
rede faaet en lille Føler af dens Gru og Rædsler, 
vi tænker her paa Bombeulykken i Esbjerg, 
men Regeringen har jo energisk hævdet, at vi 
paa det bestemteste kræver vor Neutralitet 
respekteret. 

Ogsaa paa anden Maade har vi sporet Kri
gen. Mineudlægningerne i Østersøen og Nord
søen har i meget høj Grad vanskeliggjort For
holdene for vore Handelsskibe, og de virker 
yderst generende for vore Fiskeres Udnyttelse 
af deres Erhver.v. Til Beskyttelse mod eventuelle 
løsrevne Miner skal der ved Lillebæltsbroen ud
spændes Torpedonet rundt om alle Piller, og 
saavel denne som andre Broer skal forsynes 
med fra Luften synlige Nationalitetsmærker. 

Hensynet til vort Lands Beholdninger af 
Brændselsstoffer af forskellig Art har medført 
en Række Indskrænkninger, og det maa for
ventes, at der vil komme endnu flere. For Stats
banernes Vedkommende har dette, som andet 
Steds i Bladet udførligere omtalt, medført, at 
ca. 25 pCt. af Persontogskilometerne fra og med 
i Dag inddrages, og man har særlig lagt V ægt 
paa at inddrage Motortog, saa Jernbanedriften 

i den kommende Tid i videst mulig Udstrækning 
bliver Dampdrift. 

Vi omtalte i sidste Nummer, at Trafikkom
missionen i sin Betænkning har foreslaaet Ted
læggelse af forskellige Baner, Stats- saavel som 
Privatbaner. Man kan vel gaa ud fra, at der nu 
ikke foreløbig bliver Tale om Banenedlæggelse 
af nogen Art. Efterhaanden som Automobiltra
fikken indskrænkes, skulde der gerne i større 
og større Ud trækning blive Brug for Jern
baner. 

For os Jernbanemænd er en Stigning i Ba
nernes Andel i Befordringsmængden naturlig
vis glædelig, men vi vil dog bemærke, at vi 
ikke har næret noget Ønske om, at denne Stig
ning skulde fremkaldes af saa uhyggelige Aar
sager som Tilfældet er, nemlig Krigssituatio
nen ude i Europa. 

Fra adskillige fremtrædende Personers Side 
er det saa .ofte hævdet, at Jernbanerne har en 
anden end blot den rent forretningsmæssige 
Betydning, nemlig ogsaa den samfundsmæssige, 
og den foreliggende Situation understreger dette 
i allerhøjeste Grad. Dersom de Baner, om hvis 
Nedlæggelse der ga!).ske vist hidtil intet er be
sluttet, men hvorom· der jo har været stærkt 
diskuteret, allerede· var nedlagt, vilde Befolk
ningen i fo:i;skell_ige Egne i vort Land nu have 
været i eller komme i en yderst vanskelig Stil
ling med �ensyn til Befordringsmuligheder 
saavel af Personer som af Gods. Efter vor Me
ning maa de nu indtrufne Forhold. derfor være 
et Memento til Tilhængerne af Banenedlæg
gelser. 

Paa forskellige Omraader er d�r bebudet 
Rationeringer, hvilket ikke bør foranledige no
gen som helst Uro eller Utilfredshed, tvært
imod. For det første er det rimeligt, at de Be
holdninger, vi har og vil faa, ikke opsamles af 
et Faatal af Medborgere, men saa ligeligt det 
er gørligt fordeles til hele Landets Befolkning, 
og for det andet maa det med Forholdene fra 
sidste Krig i Erindring paaregnes, · at vi vil 
faa tildelt saadanne Mængder af de forskellige 
Ting, som rationeres, at der ikke vil blive Tale 
om Nødstilstand. Endeligt er det jo en given 
Ting, at hvilke Afsavn vi end maatte komme 
til at lide, saa er dette intet at regne i Sammen
ligning med, hvad Befolkningen i de krigs
førende Lande kommer ud for. 

Hvorledes Forholdene iøvrigt vil udvikle 
sig, er der ingen, som er i Stand til at udtale 
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sig afgørende om. Vi har nu i adskillige Aar 
levet i Krisetider, hvor Dispositioner paa langt 
Sigt var særdeles vanskelige, men den Situation, 
vi nu er kommet ind i, har gjort det mangefold 
værre at disponere. Vor Regering bestræber 
sig for at holde vort Land udenfor Krigen med 
dens Rædsler og Elendighed, og hver eneste 
Borger i vort Samfund staar, uanset hvad der 
�Hers skiller, enigt i Haabet om, at disse Be-
træbelser maa krones med Held. 

EN FRYGTELIG JERNBANEUL YKKE � 
I Bladet for den 5. September bragte vi en 

ganske kort Omtale af et Par dramatiske Tog
afsporinger; ved den ene af disse var en paakørt 
Ko Aars ag til Af sporingen. Der skulde imidler
tid kun hengaa faa Dage, før end der indløb 
Meddelelse om en Afsporing af langt alvor
ligere, ja uhyggeligere Art; en Ulykke som 
kostede to af vore Kammerater Livet, nemlig 
Lokomotivfører Anders Jensen, Gedser, og Lo
komotivfyrbøder Kaj Frantz Børge Sørensen, 
Gedser. 

De 2 Kolleger fremførte Torsdag den 7. 
om Aftenen fra København den saakaldte Ber
linerekspres, som paa Grund af Krigen er ble
vet reduceret til en »Gedserekspres«, idet Nat
forbindelsen til og fra Tyskland jo er inddraget. 
Paa Grund af denne Ændring var Toget, der 
ellers normalt bestaar af 9-10 Vogne, formind
sket væsentligt, det bestod kun af 2 Vogne, en 
Personvogn og en Pakvogn. Dette havde atter 
til Følge, at man ikke vilde anvende den sæd
vanlige Lokomotivtype - Litra E - der fand
tes altfor stor til det lille Tog, hvorfor dette 
fremførtes med en C-Maskine. 

De 95 pCt. af Turen fra København til Ged
ser va!' forløbet udmærket, og der var kun en 
lille halv Snes Kilometer tilbage af den 178 km 
lange Tur, da vore to Kammerater blev ramt 
af Skæbnen. De kom med god Fart, omkring 
ved 90 km, da de nogle Minutter over KL 1,00 
kort foran Fiskebæk Station paakørte 2 Heste, 
der var kommet ind paa Banelinien. Herved af
sporedes Maskinen ( til at begynde med for
mentlig kun Trucken), og Resultatet blev det 
frygtelige, som jo allerede er bekendt gennem 
Dagspressen: Lokomotivet væltede ned i Grøf
ten ved Siden af Banelegemet, og de to Lokomo
tivmænd dræbtes. 

Efter at Trucken var afsporet - den afspo
redes til venstre Side i Kørselsretningen - er 
den løbet ca. 150 m paa Svellerne, hvilket natur
ligvis har hæmmet selve Maskinens Fart noget. 
Da Hastigheden endnu var betydelig, er der for
mentlig herefter sket det, at Resten af Toget har 
presset paa. Forenden af Maskinen er derved 
tvunget mere og mere ud til venstre Side, den 
har revet Driv- og Kobbelhjulene med af Spo
ret, og ved det stadige Pres bagfra er Maskinen 
efterhaanden tvunget ud i vinkelret Stilling i 
Forhold til Sporet. Er den først kommet saa 
vidt, er Personvognens videre »trængen paa« 
kommet til at virke paa Siden af Tenderen og 
Maskinen, saa de er drejet fuldstændig omkring 
og rullet i Grøften. Maskinen laa paa Marken 
med Hjulene i Vejret og med Forenden vendt 
modsat Køreretningen. Trucken laa for sig selv 
et lille Stykke borte, og Stillingen kunde tyde 
paa, at den er blevet slynget bort, i det Øjeblik 
Maskinen væltede med Hjulene opad. Tenderen 
laa paa Plads op til Maskinen, den laa paa sin 
højre Side med Hjulene ind mod Banelegemet. 

Det er naturligvis en Hypotese, at Uheldet 
har udviklet sig som her forklaret, men den 
Omstændighed, at Banerømmerne tilsyneladen
de var uskadte, tyder paa, at Ml:t.skinen ikke er 
stoppet foran fra, m n blevet tvunget ud til 
Siden. 

Ogsaa den op til Maskinen løbende Person
vogn afsporedes, men til højre Side af Banen 
i Kørselsretningen; den kom til at staa med For
enden lidt ned ad Skraaningen paa modsat Side 
af Strækningen af den til hvilken Lokomotivet 
var faldet. Heldigvis sprængtes Forbindelsen 
mellem Tenderer1 og Vognen - den er antagelig 
sprængt, da Vognen gik af Sporet; herved und
gik Personvognen at blive trukket med ned i 
Grøften, hvilket sikkert vilde være blevet Til
fældet, dersom Koblingen havde holdt; derimod 
holdt Forbindelsen mellem Tenderen og selve 
Maskinen. 

Billedet paa næste Side, der er taget i Kør
selsretningen, viser Maskinen nede paa Marken 
til venstre for Sporet og med Forenden vendt 
mod ord, Personvognens Forende ses afspo
ret til højre og Bagenden (forrest i Billedet) til 
venstre for Sporet. 

Idet Maskinen faldt ned mod Jorden, tryk
kedes Førerhuset begribeligvis sammen; 3 af 
de store Afspærringsventiler paa Dampforde
lingsstykket knækkede, de to helt inde ved 
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Flangen, den tredie ved Rørstudsen; højre øver
ste Vandstandshane knækkede ligeledes helt 
inde ved Flangen, endvidere sprængtes nogle af 
de mindre Rørforbindelser paa Dampfordeling'-
tykket - mærkværdigt nok holdt Sikkerheds

ventilerne, der jo sidder oven paa Førerhuset -
og Dampen væltede med en ek plosionslignende 
Lyd ud af de mange fremkomne Aabninger. 

Det hele er sket meget hurtigt; thi Stations
passeren i Fi kebæk, som saa Toget komme, 
bemærkede, at Lokomotivets Forlanterne plud-
eligt slukkedes, og umiddelbart efter hørte han 

et frygteligt Brag som af en Eksplosion. Dette 
maa have været i det Øjeblik, Maskinen er væl
tet ned paa Jorden og de foran omtalte Ventiler 
og Rørforbindelser er sprængt. Vore 2 Kam

merater maa være døde øjeblikkeligt, de blev 
begge fundet i kørenormal Stilling i Førerhuset, 
det vil - da Maskinen jo laa med Hjulene i 
Vejret·_ sige med Fødderne opad og Hovedet 
nedad. 

Lokomotivførerne Brøste Nielsen og J. C. 
Knud en samt Lokomotivfyrbøder K. H. Peter
sen, Gedser, der alle var med Toget, skyndte sig, 

saa snart Toget holdt, at være behjælpelige, 
først med Dækningsarbejdet og senere saa godt 
det lod sig gøre med Redningsarbejdet. Falck, 
som var rekvireret fra Nykøbing F., gik straks i 
Gang med at faa de 2 Lokomotivmænd ud fra 
Førerpladsen. For Lokomotivfyrbøder Søren
oens Vedkommende gik dette nogenlunde let, 
derimod var det betydeligt vanskeligere at faa 
Lokomotivfører Jensen frigjort, dels var Kul
lene fra Tenderen faldet ned over ham, og dels 
sad han paa anden Maade i fastklemt Stilling. 
De omkomne blev kørt til Sygehuset i Nykøbing. 

Lokomotivfyrbøder K. H. Petersen fortæller 
ligesom ovennævnte Stationspasser, at Uheldet 
udviklede sig meget hurtigt. De rejsende i To
get mærkede nogle kraftige Rystelser og tænkte 
paa et muligt Sammenstød, men inden de endnu 
havde faaet Tid til yderligere Overvejelser, holdt 
Toget stille, og da han saa ud af Vinduet, saa 
han straks Maskinen ligge nede paa Marken. 
Den udstrømmende Damp stod op om Maski
nen, saa det i de første Minutter ikke var muligt 
at komme hen til den. Men det varede dog ikke 
længe før end Vand og Damp var blæst fuld-
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. ·tændigt af, saa man kunde tænke paa at komme 
ned paa Førerplad en. øren en kunde vel ses 
inde paa Førerpladsen, men han gav ikke den 
mindste Lyd fra sig, og da Belysningsforhol
dene ikke var gode, kunde Redningsarbejdet 

først rigtig paabegynde , da Falck kom og skaf
fede heldsstedet ordentligt belyst. Kort Tid 
efter, at Falck var kommet til Stede, kom og aa 
Hjælpevogn og Hjælpemand kab fra Gedser. 
Falck tog sig da af Passagererne og transpor
terede dem til Gedser, medens Hjælpevogns

mandskabet fortsatte Redning arbejdet, og det 
blev dem, som fik den forulykkede Lokomotiv
fører frigjort. 

Som forstaaeligt er fik Passagererne i Toget 
en rn get alvorlig For krækkelse, Qg det maa 
betragtes om et Under, at Ulykken ikke fik 
større Omfang. Dette kyldes sikkert den Om
stændighed, at Personvognen var en af de nye 

taalvogne. Ganske vist blev den om foran 
omtalt taaende paa Banelegemet, men hvis det 
havde været en af de ældre Trævogne, er det 
ikke givet, at den kunde have modstaaet det 
haarde Tryk fra Forenden. Det ser altsaa ud 

til, at Staalvognene ved denne Lejlighed har be
vist dere Soliditet. 

Det var elvfølgelig et haardt lag for de 
to af døde Kammeraters Efterladte at faa at 
vide, at deres Forsørgere ikke korn hjem mere. 
A. Jen en efterlader ig Hustru og 5 Børn, hvor
af de 4 er under 18 Aar. K. F. B. Sørensen efter
lader ig Hustru og 2 Børn i Alderen henhold.s
vi 5 Aar og 3 Aar.

Lokomotivfører A. Jen en kom ved sin An
sættelse som Lokomotivfyrbøder, den 1. April 

1918, til Gedser og har været der iden; han blev 
Lokomotivfører den 1. Juli 1936. Lokomotiv

fyrbøder K. F. B. Sørensen tiltraadte sin Tje
neste ved Statsbanerne den 23. Februar 1936, 
og han blev Lokomotivfyrbøder den 1. April i 
Fjor. Det blev saaledes kun en kort Løbebane 

i Stat banernes Tjeneste, der forundtes ham. 
Den 12. ds. begraved Lokomotivfører A. 

Jen en fra Ged er Kirke, og Dag n efter begra
vedes Lokomotivfyrbøder K. Søren en fra Ka
pellet paa Assistens Kirkegaard i København. 
Repræ entanter for Administrationen samt et 
stort Følge af Kammerater fra hele Landet og 
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mange Faner ledsagede de to forulykkede til 
deres sidste Hvilested. Hovedbestyrelsen var 
repræsenteret ved Forretningsudvalget. Ved de 
2 Grave talte Soph. Jensen smukt om hver af 
de afdøde, som var faldet under Udførelsen af 
deres Gerning. 

VINTERKØREPLANEN 

Da det er en bekendt Sag, at en Køreplan 
ikke laves i et Nu, men kræver adskillige For
beredelser og Beregninger, - Tjenesterne for 
det kørende Personale skal jo ogsaa tilrette
lægges, - er det saa lige til, at Statsbanerne 
allerede for en rum Tid siden har haft Vinter
køreplanen færdig til Ikrafttræden til den 20. 
September. Den var udarbejdet efter det samme 
Princip som sidste Aar, d. v. s. at kun nogle 
faa specielle Sommertog inddroges. 

Krigen gjorde det imidlertid omgaaende 
klart, at der ogsaa fra Banernes Side maatte 
udvises særlig Økonomi med Brændselsmateria
lerne af de forskellige Slags, og da Vinterkøre
planen den 11. ds. blev forelagt Pressen, maatte 
Generaldirektøren da ogsaa meddele, at det 
ikke saa meget var den egentlige tilrettelagte 
Vinterkøreplan, det drejede sig om, som de for
skellige Tog, det af Besparelseshensyn er be
sluttet at inddrage. Det drejer sig alt i alt om 
ca. 25 pCt. af det samlede Antal Persontogskilo
meter. Der inddrages ikke Godstog; thi Godset 
skal jo befordres. Ved Inddragelsen er det til
stræbt at udskyde Benzinmotortog i videst mu
ligt Omfang, og der lægges V ægt paa i første 
Række at køre Togene med Damp - der ses i 
denne Forbindelse bort fra Lyntogene og de 
elektriske Tog - subsidiært med Dieselmotor
vogne. 

Generaldirektøren indledede Meddelelsen om 
de forskellige Forandringer med følgende Rede
gørelse: 

De usikre Tilførselsforhold og de øjeblikkelige 
Forhold i det hele taget har medført, at der efter 
Regeringens Beslutning fra og med 20. September, 
d. v. s. den Dag, da Vinterkøreplanen træder i Kraft,
indføres visse Reguleringer i Toggangen. Disse Regu
leringer omfatter kun personførende Tog, idet Gods
togskørselen jo altid kan tilpasses efter Behovet, og
idet man ikke tænker paa nogen tvangsmæssig Ned
skæring af Transportmulighederne for saa vidt an
gaar Godsbefordringen. N aar man med saa kort Frist
skulde gennemføre en ikke uvæsentlig Nedskæring af
Køreplanen, var den eneste teknisk gennemførlige

Mulighed den at inddrage de Tog, der efter Statsba
nernes Skøn bedst kan undværes, idet en fuldstændig 
Omlægning af Køreplanen med bl. a. omfattende Flyt
ninger af Togene kræver længere Tids Arbejde. 

Med Hensyn til de bærende Principper ved Ind
dragningen kan bemærkes følgende: 

1) Bortset fra »Englænderen•, der jo allerede er
inddraget, beholdes alle Lyntogene, der med et rela
tivt meget ringe Brændselsforbrug forener en meget 
betydelig Befordringskapacitet paa belejlige Tider. 
Dog er »Kronjyden« afkortet i Aalborg, » Vesterhavet• 
i Esbjerg og »Midtjyden« i Skive. Ud over denne Ho
vedfaktor for Trafikken mellem Landsdelene er be
varet et Dagseksprestogpar og et Nateksprestogpar 
mellem Hovedstaden og Jylland og iøvrigt ogsaa 
Eftermiddagseksprestoget til Fyn. 

Forbindelsen over Kalundborg-Aarhus er fore
løbig -opretholdt og giver altsaa stadig Mulighed for 
en Hurtigtogsforbindelse mellem Sjælland og Jyl
land udover Forbindelserne over Fyn. 

2) Tilslutningstogene til og fra Lyntogene er saa
vidt muligt bevaret, hvorimod der er inddraget enkelte 
Natbiler i Nord- og Nordvestjylland, der kun har 
meget ringe Betydning. 

3) Alle Sovevogne og Spisevogne bortfalder af
Hensyn til Trækkraftens Økonomi. 

4) I øvrigt er for de forskellige Strækninger til
stræbt en nogenlunde ligelig Nedskæring med Hen
syntagen "til lokale Forhold, saaledes at der i hvert 
Fald overalt er Forbindelse mellem Opland og By 
flere Gange daglig og normalt i hvert Fald i Morgen
og Aftentimerne. I det Omfang, i hvilket det var gør
ligt, er bevaret Tog, der havde særlig Betydning for 
Skolebørnsbefordring. 

5) Naturligvis er paa Overfarterne inddraget de
særlige Automobilfærger. Overfartstiden paa Store
bælt vil normalt blive forlænget med 13 Min., hvor
ved en relativ meget betydelig Besparelse (ca. 40 pCt.) 
i Brændselsforbrug opnaas. Dette vil straks blive ind
ført i de Forbindelser, hvor Forsinkelserne ikke slaar 
Toggangen itu. Ogsaa paa Malmøruten bliver der an
tagelig ca. 15 Minutter længere Sejltid. 

6) For den elektrificerede Kørsel i Københavns
Nærtrafik gælder, at paa Hverdage er opretholdt den 
hidtidige Kørsel i de aktuelle Tider paa Hverdage ind 
om Morgenen og ud om Eftermiddagen. Udenfor disse 
Perioder bortfalder et Tog i Timen i hver Retning 
paa Holtelinien og paa Klampenborglinien, medens 
der paa Linien Frederiksberg-Hellerup kun bliver 
et Tog i hver Retning. Alle denne Linies Tog føres 
kun til og fra Hellerup. 

For Søndagstrafikkens Vedkommende gælder, at i 
Tiden mellem Kl. 10 og Kl. 20 opretholdes den hid
tidige Toggang, medens man indtil Kl. 10 og efter 
Kl. 20 gaar ned paa den samme begrænsede Toggang 
som paa Hverdagens uaktuelle Tider. 

7) For Kystbanens Vedkommende afkortes Humle
bæktogene, saaledes at de kun køres til og fra Rung
sted, medens Helsingørtogene faar Standsning i Kok
kedal og Nivaa. Uden for de aktuelle Tider bliver 
der paa Hverdage normalt Tog hver 2. Time til og 
fra Helsingør og en Gang i Timen til og fra Rungsted. 
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Paa Nordbanen bliver der efter lign. Retningslinier 
uden for de aktuelle Tider Tog hver 2. Time til og 
fra Hillerød. 

Paa Frederikssundbanen er der inddraget nogle 
Balleruptog og Frederikssundtog. Til Erstatning for 
inddragne Balleruptog vil Frederikssundtog standse 
ved alle Stationer. Ogsaa paa Strækningen Køben
havn-Roskilde inddrages visse Lokaltog. 

8) Af de 3 særlige A visposttog, der findes her i
Landet, vil Toget fra København til Jylland 1,30 blive 
opretholdt, medens Togene København-Nykøbing 
Fal ter og Aarhus- yborg bortfalder. 

9) Alle Udflugtslog afly es.

I det følgende anfører vi strækningsvis de 
forskellige Inddragelser eller Ændringer, i det 

væsentlige med Angivelse af Numrene paa de 
inddragne Tog; Togets Art anføres i ( ) : 

Nord- og l(yslbanen. Hverdage. 
I Tiden 7-10 om Morgenen og ca. 15-19 om Efter

middagen opretholdes Toggang som hidtil; uden for 
disse Tider vil der være Forbindelse til Helsingør og 
Hillerød ca. hveranden Time. Helsingørtogene ad Kyst
banen standser som Regel mellem Rungsted og Hel
singør, i nogle Tilfælde mellem Klampenborg og Hel
singør. Humlebæktogene føres kun til og fra Rung
sted, som Regel et Tog i Timen. 

Paa Søndage foretages en Del Inddragninger. 

S-Togene.

Hverdage fra 10 til 15 og efter 19 inddrages 

l(lampenborglog København Af. x 05 og Klampenborg 
Af. x 42. 

Hollelog København Af. x 40 og Holte Af. x 19. 

Frederiksberg/og Frederiksberg Af. x 37 og x 57 og 
Hellerup Af. x 37 og x 57. 

Til Kl. 10 og mellem 15-19 opretholdes normal 
Toggang. 

Frederiksbergtog løber dog kun mellem Frederiks
berg og Hellerup. 

Paa Søndage opretholdes normal Toggang mellem 
10-20, men Ekstrakørsel bortfalder. Til Kl. 10 og efter
20 samme Indskrænkninger som Hverdage.

København-Frederikssund. Hverdage. 
Der inddrages en Del Balleruptog og Frederiks

sundtog. Til Erstatning for inddragne Balleruptog vil 
Frederikssundtog standse ved alle Stationer. Der faas 
herefter følgende Tog: 

Af. København 5,55 til Maaløv 
7,05 » Frederikssund 
8,28 » » 

10,18 » Ballerup 
12,23 » Frederikssund 
14,15 » » 
16,28 » » 
17,30 » » 
18,51 » » 
21,47 » » 
23,57 » » 

An. København 5,24 fra Ballerup 
6,25 )) Maaløv 
7,22 )) Frederikssund 
7,55 )) Maaløv 
8,42 )) Frederikssund 
9,39 )) )) 

11,04 )) )) 

12,32 )) Ballerup 
15,23 )) Frederikssund 
16,42 )) )) 

19,10 )) )) 

21,31 )) )) 

23,20 )) )) 

Paa Søndage foretages en Del Inddragninger særlig 
af Balleruptog. 

København-Roskilde og 01nvenclt. 
Udover de paa Strækningerne København-Ka

lundborg, København-Gedser og København--Kor
sør· nævnte Tog inddrages paa Hverdage følgende 
Lokaltog: 315 (M) 327 (M) 347 (Mi) 322 (M) 336 CM) 
356 (M). 

Paa Søn- og Helligdage inddrages 5 Lokaltog i 
hver Retning. 

København-Kalundborg og ontvendt. 
Tog 167 (M) 171 (M) 185 (P) 187 (P) 1189 (M) 

195 (M) 1197 (P) 162 (M) 1162 (M) 1164 (P) 168 CM) 
1168 (P) 174 (M) 188 (B) 1198 (P). 

København-Gedser og omvendt. 
Tog 101 (MI) 103 (M) 1111 (M) 111 (M) 1117 (P) 

117 (M) 1119 (P) 123 (P) 133 (MI) 145 (E) 100 (E) 
106 (M) 1116 (M) 116 (M) 122 (E) 1122 (P) 126 CM) 
1134 (P) 140 (E) 144 CM) 146 (M) 

Der indlægges paa Hverdage personførende Gods
tog Vordingborg Af. 10,35, Nykøbing F. An. 12,01. 
Tog 140 afsendes fra Gedser 19,26, An. Nykøbing F. 
20,04. 

Slagelse-Næstved og omvendt. 
Tog 261 (P) 267 (M) 258 (P) 264 (M). 

Ringsted-Næstved og omvendt. 
Tog 375 (M) 379 (M) 1387 (M) 387 (M) 374 CM) 

376 (M) 384 (M) 106 (M). 

Dalmose-Skælskør og omvendt. 
Tog 871 (M) 870 (M). 

Kalundborg-Slagelse og omvendt. 
Tog 284 (P) 1288 (M) 298 (M) 1283 (M) 289 (P) 

295 (P). 

København-Fredericia og omvendt. 
Tog 13 (M) 5 (M) 5 (MI) 1013 (P) 19 (M) 25 (E) 

33 (L) 290 (M) 37 (M) 77 (M) 1077 (M) 1071 (M) 
85 (E) 26' (M) 26 (P) 30 (E) 56 (M) 291 (M) 70 (E) 
90 (L) 1084 (P) 96 (MI) 1Q96 (MI) 8 (P). 

Tog 92 paa Hverdage og Tog 88 paa Søn- og Hel
ligdage standser efter Behov i Sorø og Ringsted for 
at afsætte rejsende fra Jylland-Fyn. 

Anden Sejlads end Togfærgerne maa regnes regu
leret efter Behov. Overfartstiden vil i de fleste Til
fælde være 1 Time 23 Min. (13 Min.'s Forlængelse). 
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Odense-Tommerup-Assens og omvendt. 
Tog 101 (M) 1101 (M) 107 (M) 113 (M) 117 CM) 

1129 (M) 102 (M) 106 (M) 110 (M) 114 (M) 124 (M) 
1124 (M) 

Padborg-Fredericia og mnvendt. 
Tog 383 (E) 907 (E) 1317 (P) 945 (ME) 33.9 CM) 

979 (P) 1422 (P) 997 (P) 306 (E) 902 (E) 346 (P) 
916 (P) 920 (P) 960 (ME) 33 (L) 394 (M) 1396 (P) 
1974 (P). 

Der indlægges paa Hverdage personførende Gods
tog Tinglev 14,50, Padborg 15,12. 

Fredericia-Aalborg og omvendt. 
Tog 85 (E) 927 (P) 931 (MI) 945 (ME) 95'5 (M) 

957 (M) 1989 (M) 989 (M) 914 (M) 948 (P) 1930 (M) 
960 (ME) 976 (M) 964 (M) 958 (M) 1956 CMI) 
956 (MI) 1972 (P). 

Over Strækningerne .l<"'redericia-Vejle, Skander
borg-Aarhus og Laurbjerg-Randers er "Y'(ierligere 
inddraget visse Tog, jfr. Fortegnelsen under Stræk
ningerne Struer-Herning-Fredericia, Aarhus
Skanderborg-Skern, Randers-Viborg-Struer og 
Randers-Silkeborg-Esbjerg. 

Aalborg-Frederiksha·vn og omvendt. 
Tog 85 (E) 919 (M) 15 (L) 945 (ME) 955 CM) 

940 (M) 950 (P) 960 (ME) 88 (L) 992 (M). 
Der indlægges paa Hverdage et personførende 

Godstog, Hjørring Af. 22,46, Frederikshavn An. 0,09. 

Fredericiar--Esbjerg-Struer og omvendt. 
Tog 306 (E) 1344 (P) 340 (M) 346 (P) 348 (M) 

11 (L) 352 (M) 33 (L) 374 (M) 392 (M) 394 (M) 
1394 (P) 1396 (P) 2321 (G) 325 (M) 1317 (P) 327 (B) 
1327 (P) 339 (M) 34 7 (M) 90 (L) 92 (L) 363 (M) 
1367 (P) 379 (M) 387 (M) 375 (M) 383 (P/E). 

Der indlægges personførende Godstog H verclage, 
Ringkøbing 22,15, Holstebro 0,14. 

( Randers )-Langaar-V-iborg-Striier og omvendt. 
Tog 302 (M) 40 (L) 326 (M) 1332 CM) 350 (M) 

362 (M) 1384 (P) 335 (MI) 351 (M) 3'77 (M) 387 �M) 
67 (L) 395 (M). 

Haderslev-Vojens og omvendt. 
Tog 203 (Bil) 217 (P) 1233 (Bil) 1235 (P) 235 (Bil) 

204 (Bil) 216 (Bil) 1234 (Bil) 236 (Bil) 1236 (P). 

Aabenraa-Røde-Kro og omvendt. 
Tog 245 (Bil) 263 (B) 297 (Bil) 1297 (B) 246 (Bil) 

264 (P) 298 (Bil) 1298 (B). 

Sønderborg-M ommark og omvendt. 
Tog 137 (Bil) 143 (M) 147 (Bil) 136 (Bil) 144 (M) 

148 (Bil). 

Sønderborg-Tinglev-Tønder og omvendt. 
Tog 1406 (P) 406 (P) 410 (P) 414 (P) 422 (P) 

424 (M) 401 (P) 1409 (P) 409 (P) 417 (P) 421 (M) 
423 (P). 

Tog 433, Sønderborg An. 7,47, etableres fra Ting
lev Af. 6,05, i Stedet for fra Tørsbøl. 

Esbjerg-Bramminge-Tønder og omvendt. 

Tog 1452 (P) 452 (P) 460 (P) 484 (P) 1492 (P) 
1496 (P). 

Tog 496 Esbjerg Af. 23,00, Ribe An. 23,51, der nu 
løber Hverdage, etableres daglig. 

Tog 459 (P) 465 (M) 473 (P) 491 (P) 1491 (P) 
1495 (P) 497 (P). 

Randers-Silkeborg-Esbjerg og omvendt. 
Tog 514 (M) 518 (P) 1528 (P) 511 (M) 519 (P) 

1525 (P) 527 (P). 

Aarhus-Skanderborg-Skern og omvendt. 
Tog 536 (P) 544 (M) 550 (B) 1550 (P) 566 (M) 

574 (M) 1539 (P) 539 (P) 547 (P) 559 (P) 561 (M) 
563 (M) 571 (M) 1571 (M) 577 (M). 

Ryomgaard-Randers og onwendt. 
Tog 675 (M) 683 (M) 1689 (M) 654 (M) 672 (M) 

678 (M) 688 (M). 

Aarhus H.-Grenaa og omvendt. 
Tog 609 (M) 621 (M) 635 (P) 645 (M) 620 (M) 

634 (M) 644 (M) 1648 (P). 

Struer-Herning-Fredericia og omvendt. 
Tog 708 (M) 1 708 (M) 7 12 (M) 1 720 (P) 726 CM) 

1726 (M) 736 (M) 1711 (P) 713 (M) 727 (M)
1729 (M). 

Struer-Thisted og omvendt. 
Tog 751 (M) 1769 (P) 762 (M) 766 (M) 1766 (M). 

Skive H-Nykøbing Mors og omvendt. 
Tog Nr. 773 (M) 1781 (M) 785 (P) 797 (M) 

1799 (P) 774 (M) 778 (M) 782 (P) 1786 (M) 1796 (P). 
Paa Sallingsund-Overfarten inddrages nogle Fær

geture. 

Herning-Viborg og omvendt. 
Tog 809 (M) 1809 (M) 835 (B) 183'5 (B) 820 (M) 

838 (M) 1838 (M). 
Tog 805 løber dagligt Herning-Viborg. 

Viborg-Aalestrup-Løgstør og omvendt. 
Tog 849 (M) 1865 (M) 848 (M) 852 (M) 1868 (M). 

Hobro-Aalestrup og omvendt. 
Tog 879 (P) 1895 (M) 878 (M). 

Over for Publikum vil Meddelelse om Æn
dringerne ske paa den Maade, at der for saa 
vidt angaar Københavns Nærtrafik vil blive 
trykt en helt ny Køreplan. For alle de øvrige 
Strækningers Vedkommende vil Inddragnin
gerne derimod ,blive opført i et særligt Tillæg, 
der udleveres sammen med Køreplanen, saale
des at Publikum foreløbig maa hjælpe sig paa 
den Maade, at de med Anvendelse af Tillægget 
foretager de fornødne Udstregninger under de 
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Strækninger·, der er af Interesse for dem. Det er 
klart, at denne Form kun er en ødhjælp af
tvunget af Omstændighederne, og det er muligt, 
at der pr. 1. Oktober kan udgives en Rejseliste 
med den nye Køreplan for alle Strækninger. 

Generaldirektøren bemærkede, at det var 
Generaldirektoratet fuldkomment klart, at Ned
skæringen vil medføre ikke uvæsentlige Ulem
per for det rejsende Publikum, men man regner 
med For ·taael ·e fra Publikums Side over for 
Nødvendigheden af at vise Resignation. 

Det maa dog ikke paa Forhaand anses for 
givet, at der ikke kommer yderligere Indskrænk
ninger. Saa snart de her omtalte Køreplans
ændringer er gennemført, gaar Generaldirek
toratet i Gang med Overvejelserne angaa.ende 
en ny Køreplan tilpas et efter Forholdene og 
Udsigterne for den nærmeste Fremtid. Denne 
Køreplan vil, udtalte Generaldirektøren, meget 
vel kunne komme til at indebære yderligere 
l edskæringer, f. Eks. af Ekspre togene mellem
Landsdelene, dels under Hen yn til Brændsels
situationen dels under Hen yn til de i Mellem
tiden indvundne Erfaringer om Antallet af rej
sende, men den indebærer jo ogsaa Muligheder
for Omlægninger og derigennem maaske for
bedre Tilpasning i Enkeltheder, end den nu
skete Køreplansændring, der udelukkende har
maattet begrænses til Inddragelser. Samtidig
vil antagelig Sejltiden paa Kalundborg-Aar
hus blive forlænget og Lyntogenes Hastighed
nedsat til 100 km, dog ikke paa Faldstræknin
ger.

DEN ØKONOMISKE OG SOCIALE 

UDVIKLING I 1938 

Det intern. Arbejdsbureaus 

Undersøgelser. 
(Fortsat.) 

Oprustningens økonO'lniske Problemer. 
Den Omstændighed, at man har maattet samle alle 

An trengelser om de mest paatrængende Foranstalt
ninger til det nationale Forsvar, har givet den øko
nomiske Udvikling en ny Retning. Medens Tilbage
slaget i 1937-38 hovedsagelig frembød det Problem 
at faa de arbejdsløse i Arbejde igen, er Problemet for 
Øjeblikket blevet det at øge en sædig Slags Produk
tion, nemlig den, der er nødvendig for at sikre det 
nationale Forsvar. I mange Lande nærer man ikke 
saa meget Bekymring for Efterspørgselen efter Ar
bejde som for Udbuddet deraf. Undertiden har Over
gangen fra en Situation med Arbejdsløshed til en 

Situation med Knaphed paa Arbejdskraft været uven
tet hurtig. For skønt det samlede Antal arbejdsløse 
vedbliver at være betydeligt, kan der opstaa Mangel 
paa Arbejdskraft i visse Specialbeskæftigelser, der er 
af Betydning for Fremgangen i det nationale Forsvar. 
Det kan muligvis blive nødvendigt, at Arbejde og 
Materialer, der anvendes i Fredstidsvirksomheder, 
overføres til Krigsforberedelser. 

Denne Situation rejser allerede Problemer, som i 
særlig Grad angaar Den Intemalionale Arbejdsorga
nisation i dens Forsøg paa at sætte Arbejdernes Leve
fod i Vejret. Under den nuværende Konstellation maa 
Organisationen drage Omsorg for at sikre, at det 
nationale Forsvars vigtigste Behov, hvis de over
hovedet fører til en Sænkning af Levefoden, gør det 
i mindst mulig Grad. 

Til Opnaaelsen af dette Formaal maa to Hoved
regler iagttages. For det første er det ønskeligt, al 
Forøgelsen af Rustningsproduktionen saa vidt muligt 
sker gennem Udnyttelse af de uanvendle Ressource!', 
saa al man ikke griber ind i de almindelige Frrd -
tid. virksomheder mere end nød venligt. For det andet 
bør man, hvis og naar det bliver nødvendigt al ind
skrænke andre Produktion grene, sørge [or al be
grænse en saadan Ind krænkning Lil et Minimum og 
Lil de Omraader, hvor den nuværende og fremtidig� 
Levefod bringes mindst i Fare derved. 

Det første Hovedformaal, al udnytte de lilgamg<'
lige produktive Ressourcer fuldt ud, kan søges naaet 
ad lo forskellige Veje. For det første kræver det til 
en vis Grad en ekspansionistisk Finanspolitik. Hvor 
man har Adgang til en stor Mængde ubenyttede Res
sourcer, behøver man ikke reducere Forbruget ved 
Beskatning for at gøre det muligt at forøge Rust
ningsproduktionen. Dette har været Bevæggrunden 
til Optagelsen af Forsvar Jaan i stor Stil i en Række 
Lande, hvor Arbejdsløshed var fremherskende. Den 
anden Fremgangsmaade er at sikre den-' mest økono
miske Udnyttelse af den forhaandenværende Arbejds
kraft. Naar Knaphed paa Arbejdskraft og en deraf 
følgende Tendens til stigende Priser kun fremtræder 
i nogle faa isolerede Tilfælde, skulde det ikke være 
nødvendigt at gennemføre en almindelig Deflations
politik for at lette Situationen. Det kan maaske være 
tilstrækkeligt at foretage særlige Skridt - at give 
Arbejderne ny Oplæring eller dirigere dem andet 
Steds hen - for at bøde paa Knaphed paa Arbejds
kraft, efterhaanden som den opstaar. 

Hvor saadanne Forholdsregler til at tilvejebringe 
en bedre Udnyttelse af tilgængelig Arbejdskraft og 
tilgængelige Materialer ikke rækker til, kommer dee 
et Punkt, hvor det kan være nødvendigt at nedskære 
Forbruget eller Investeringen i Ikke-Rustningsindu-· 
strier, og hvor Import med andre end Rustningsfor
maal muligvis maa reduceres. Der er allerede blevet 
anvendt forskellige Metoder til at nedskære Forbru
get, som rammer Arbejdernes Levefod mere eller 
mindre haardt. I Tyskland er Forbruget blevet holdt 
nede ved en streng Kontrol med Lønningerne, ved 
Begrænsning af Dividendeudbetalinger, ved forøget 
Beskatning og ved Indskrænkninger i Forsyningen 
med Varer. Rationering er blevet anvendt i vid Ud-
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strækning og tjener til en vis Grad til al fordele det 
Offer, Forbruget maa bringe, over hele det forbru
gende Publikum. I Japan er Forbruget ogsaa blevet 
indskrænket ved Beskatning, ved Rationering og ved 
en aktiv Sparekampagne. Den haarde Beskatning i 
Frankrig, baade af Arbejdslønnen og almindelig<:! 
Forbrugsartikler, har paalagt de fattige Klasser be
tydelige Ofre. I Storbritannien rammer Forøgelsen 
af Ekstraskatten, Arveafgiften og Motorafgifterne 
hovedsagelig den velhavende Klasse og Middelklassen, 
medens de 11 Mil!. f, der skal indvindes ved en For
øgelse af Sukker- og Tobaksafgifter, i meget vid Ud
strækning rammer de fattige. Det er klart nok i Ar
bejdernes, ja i Virkeligheden i hele Samfundets Inter
esse, at den nødvendige Nedskæring af Forbruget 
hellere gennemføres ved Særbeskatning, som kun fri
gør de Ressourcer, der kræves til øget Rustnings
produktion og ikke foraarsager nogen unødvendig 
Arbejdsløshed eller Afsavn. Endvidere er det vigtigt, 
hvor Importen maa koncentreres hovedsagelig om de 
Materialer, der kræves til Virkeliggørelse af Rust
ningsprogrammet, at enhver Indskrænkning af anden 
Impor·t rammer Luksusvarer frem for Varer, der kræ
ves til Opretholdelse af Arbejdernes Levefod. 

Den vidt udbredte Tendens til at nedskære For
bruget og faktisk reducere Levefoden som en Følge 
af Rustningsforanstaltninger viser klart den skarpe 
Modsætning mellem denne Form for offentlige Udgif
ter og de offentlige Udgifter,. som er bestemte til at 
være en Genopbygningsforanstaltning. Skønt begge 
Slags til at begynde med frembringer en forøget Ak
tivitet, tilsigter den sidste at stimulere Forbruget, 
mens Rustningsudgifter maa ledsages af særlige For
holdsregler til at forebygge Forbrugets Udvidelse og 
en Stigning i Levefoden. 

(Fortsættes.) 

Paa Grund af Stofmængden til nærværende Blad maa 

Referat af Hovedbestyrelsesmødet d. 29.-30. August ud

sættes til næste Nr. 

Ny Personalfortegnelse. 

En ny Udgave af Personalforlegnelsen er under Udar

bejdelse og vil udkomme henimod Aarets Slutning. 

Denne af mange stærkt benyttede Haandbog, som brin

ger Anciennitelslisler, alfabetisk Navneregisier og andre 

værdifulde Oplysninger vedrørende Statsbanepersonalet, 

vil blive ført å jour med alle de siden 1937 skete Foran

dringer. Prisen bliver den samme som sidst: Kr. 3,25. 

Det er sikkert ikke faa, som vil hilse denne Ny-Udgave 

med Glæde, og da Oplagets Størrelse fastsættes efter Antal

let af Bestillinger, samt da Bestillingsfristen udløber den 

30. September, vil det være rigtigst snarest at bestille den

lille Bog, for saa vidt dette ikke allerede er sket.

Tillidsmændene i de enkelte Afdelinger modtager Be

stilling. 

��:. ·-.-�·_.:: -·.-. . . . . . 

:::=-

Angreb paa Tjenestemændene i Soejts. 
I Deflationsperioden maalle Jernbanemændene, ligesom 

forøvrigt alle de øvrige Statstjenestemænd i Svejts, lidt 

efter lidt gaa med til Lønnedsættelser, alt ialt 15 pCt. 

I 1939 lykkedes det første Gang at faa en Forbedring 

gennemført: Nedskæringen blev ført tilbage til 13 pCt. 

Fagforeningerne sparede ikke paa Anstrengelserne for at 

tilbageerobre det tabte Terræn; lilsidst gik Statens Repræ

sentanter med lil en Overenskomst om at faa Reduktionen 

bragt tilbage paa 10 pCt., hvorved der blev taget særligt 

Hensyn til de underordnede Kategorier, saaledes at Gen

nemsnilssatsen for Nedsættelsen var paa 5,\1 pCl. Nævnte 

Overenskomst indeholdt ligeledes Forslag om Foranstalt

ninger til Sanering af Pensionskasserne, hvorved Perso

nalet godkendte el ekstra Bidrag paa 1 pCt., paa Betingelse 

af al der ikke skulde røres ved Pensionerne. 

Dette· Kompromis blev forelagt Parlamentet, hvis to 

Kamre begge godkendte del med kt1n en Stemme imod. 

Det svejtsiske Demokrati forlanger, at enhver Parla

mentsvedtagelse skal kunne udsendes til Folkeafstemning, 

og Højfinansens og Storindustriens Reaktionærer har fun

det en Straamand til at samle en Del Underskrifter mod 

den Lov, der godkendte den afsluttede Overenskomst mel

lem Staten og Fagforeningerne. Da det som Regel er til

strækkeligt al appellere til Skinsygen og til de Ønsker, der 

næres af Ofrene for den økonomiske Krise, er det højst 

sandsynligt, at den sociale Reaktions Agent med stiltiende 

Støtte af Højfinansen og Storindustriens Arbejdsgivere 

inden den 26. September kan samle de 30 000 paakrævede 

Underskrifter. 

De svejtsiske Jernbanemænd og deres Kolleger i Statens 

Tjeneste har imidlertid Tillid til deres Medborgeres sunde 

Fornuft, og de forventer at Parlamentets Vedtagelse vil 

blive godkendt af Befolkningens Flertal. I. T. F.

De belgiske Jernbanemænd protesterer mod Forhøjel

sen af Pensionsbidragene. 
Den belgiske Regering har anordnet, at der fra og 

med den 1. August yderligere skal fradrages 3 pCl. i 

Lønnen til Enke- og Børnepensionskassen. Denne Beslut

ning er taget uden forudgaaende Forhandlinger med Per

sonalet. 

De samvirkende Tjenestemandsorganisationer proteste

rer energisk mod Regeringens Foranstaltning. Landsorga

nisationen og Partiet deler Tjeneslemandsorganisalioner-

,,es Standpunkt. I. T. F.

Udnævnelse fra 1.-9.-39: 

Lokomotivfyrbødere til Lokomotivførere: 

M. V. Jensen, Struer, i Struer (min. Udn.).

A. Kaarup, Viborg, i Glyngøre (min. Udn.).

A. J. Larsen, Padborg, i Padborg (min. Udn.).

J. E. Petersen, Struer, i Brande (min. Udn.).
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-9.-39: 

Lokomotivførerne: 
L. K. Larsen, Korsør, Lil København Godsbgd.
V. J. Madsen, Brande, til Korsør.
J. L. Wittenburg, Glyngøre, til Korsør.
A. K. Albertsen, Nyborg, Lil Odense. 
A. G. Olsen, Nykøbing F., til Københavns Godsbgd. 
H. K. Pedersen, Padborg, Lil Nykøbing F. 
J. Bøyesen, Københavns Godsbgd., Lil Enghave (med Kon

troltjeneste ved Eleklrokontrollen).

Lokomotivfyrbøderne:
A. B. H. Ørholst, Struer, til Aarhus H. 
N. P. Madsen, Esbjerg, Lil Fredericia. 
R. P. Schultz, Padborg, til Nyborg. 
S. Ø. Hermansen, Helsingør, til Esbjerg.
J. E. Johansen, Brande, til P_adborg.
W. S. H. Olesen, Gedser, til Helsingør.

Tildeling af Hverv som Depotforstander fra 1.-9.-39: 

Lokomotivfører C. E. L. Ra mussen, Odense, er efter Ans. 
if. Opslag tildelt Hvervet som Depotforstander ved 
Odense Mdt. 

Arbejdernes Landsbank, 
Hovedkontor: Vesterbrogade 5. 

Afsked: 

Lokomotivfører J. C. C. Larsen, Roskilde, efter Ans. p. 
Gr. af Svagelighed med Pension fra 30.-11.-39 (min. 
Afsked). 

Lokomotivfyrbøder P. J. Petersen, Aarhus H., efter Ans. 
p. Gr. af Alder med Pension fra 30.-11.-39.

Dødsfald: 

Lokomotivfører A. Jensen, Gedser, den 8.-9.-39. 
Lokomotivfyrbøder K. F. B. Sørensen, Gedser, den 8.-9. 

-39.

Dødsfald blcmdt Pensionister: 

Pen . Lokomotivfører J. Harder-Petersen, Esbjerg, den 
29.-6.-39. 

Pens. Lokomotivfører R. L. Hansen, København, den 
10.-7.-39. 

Pens. Lokomotivfører J. A. Jensen, Langaa, den 26.-
7.-39. 

»CAFE SYDPOLEN«
Godt Madsted - Billige Priser .- Billard 

DYBBØLSGADE 14, TELF. EVA 1483 
Fru Laub Olstn 

STØT DANSK INDUSTRI 

DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB 

.. DANMARK" 
LIVS F O RSI K RI N GSA FD ELIN GEN 

Fra den 12. September d. A. udbetales B O N U S 
for Femaaret 19.34-.38 i Hovedafdelingen. 

Deltagelse i denne Bonusfordeling er betinget af, at Forsikringen er tegnet under 
gensidigt Ansvar inden den 1. Oktober 1924 og med Policenummer under 80000, samt 
at Forsikringen var i Kraft den 31. December 1938 og ikke i 1939 er ophørt ved Døds, 
fald eller normalt Udløb, i hvilket Tilfælde Bonus allerede er udbetalt. 
Udbetalingen til Statsbanefunktionærer finder Sted enten skriftlig eller ved personlig 
Henvendelse alle Hverdage (undtagen Lørdag) mellem 11-2 til Jernbanepersonalets 
Afdeling for Livsforsikring i København, Niels Brocksgade 1, Stuen (Selskabets Ejen, 
dom). 
Policen eller (dersom denne er belaant i Selskabet) Genpart af Laane,Obligationen 
maa være til Stede ved Udbetalingen. 
For de Policer, der er belaant i Statsfunktionærernes Laaneforening, vil Bonus - uden 
Anmodning fra den Forsikrede - blive ekspederet derfra. 
For Forsikringer, som er tegnet efter 1. Oktober 1924 med Numre fra 80000 og derover, 
udbetales Bonus sammen med Forsikringssummen, naar denne forfalder til Udbetaling. 
De i Underafdelingerne (herunder Folkeforsikringsafdelingen) tegnede Forsikringer delta, 
ger heller ikke i nærværende Bonusfordeling, idet der for disse gælder særlige Bonusregler. 

København, i September 1939. 

HEDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708. 
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

DIREKTIONEN 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Vestre Boulevard 45, København V. 
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 

Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 

s 



De bliver velklædt fra Nørrebros StormagasiJ 
Herreafdelingen: Dameafdelingen: 
Færdige Habitter med fikst Skrædersnit, 68 00 

1 rd. og 2 rd .... . .. . ......... . .... .. ... . . 

Im prægneret og prima Stoffrakker, nye Mønstre 7 8 00 
og fi kse Faconer ... . ... . . ... . ........ . .. . . 

Svagger, det praktiske Overtøj fra Kr.. . . . . . . . . . 2 9 OO 

Costumer i Kamgarn og Tweed fra Kr ......... 39oo 
Frakker, nye og moderne Faconer fra Kr ... .. .. 48 OO 

Skræderafdelingen: 

H abit efter Maal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 OO 

Kjoleafdelingen: 

Siif~t~~~ _i _ ~:.e. -~t_o_~~~ 1/;;~e;9_ 19 85 
Skræderi, 2 Prøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 OO Fruekjoler store Størrelser, elegant slankende Snit 3 5 00 

stort Mønsterudvalg. Priser fra . . .. ... .. .. . .. . 

Paa Konto samme Pris 

Konfektionshuset, Nørrebrogade 112 

I -L. K. KRISTENSEN, Danmarksgade 53, Telf. 1910, A/ s P. ØRSNES' ENKE & SØN 

I den 
sælger Dem Nytorv 1 • Telefon 376 

bedste Radio Guld, Sølv og Broncevarer 
Stort Udvalg - Smaa Priser --

CHR. YDE LEVERER I . '91 Kø r k gode, smukke Møbler 
paa gode Vilkaar - Billige Priser 

Telefon 2662 Vester bro Telefon 2662 '-"'°'/ • Bispensgade 17 Aalborg -
Alle Reparationer udføres Jensen fryder sig 

Annoncen giver Ret til 10 °lo Rabat over sin nye Radio, Otr tager nu de Stationer, der passer ham. -
All i Radio, Gr ammofon er og Plader . 

Henry Stormer. Vesterbro 63, Telefon 2808. 
Anna Rasmussen TRICOTAGEFORRETNING (Overfor Prinsensgade ved Stift stidend es Kiosk) 

Boulevarden 38 - Aalborg - Telefon 349 

La Reine anbefaler sitr med alt I TRICOTA6E og LIN6ERI 
Blomsterforretningen, Prinsensgade 40, Tlf. 4520 

Henry Villefrance Blomster, Kranse og Kurve leveres overalt 
P. Skovlund Brcum 

Stenhuggeri og Monumentforretning ISEN- Alt til Jagt og 
Algade 40, Aalborg, Telefon 907 Lystfiskeri 

1.CHI.PITIIIIN 

Kno~ Pe~er sen '6apet &. fTarvehandel 
H RIJM BOULEVARDEN3 

Barue- og Klapvogne Tlf. 18 11 - Aalbor g 

Algade 56 ved Vesterbro, Aalborg, Tlf. 5519 
Køb Kødet 

l!W·Z-•(ØJ~b 
hos Alfred Jensen Forlang hos Deres Købma:nd det bedste Bagerime! 

"ATLASU BOULEVARDEN 24, TELF. 4142 

f au i 6 kg og 2¼ kz Palminxn-. 
Aktieselskabet Slagelse Dampmø11e. Støt dansk Industri! 
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