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T JENESTETIOSORDNINGEN. 

Forhandlingerne med Tjenesternands
urganisationerne om de forskellige Y del
ser og de generelle Tjenestetidsregler er 
næppe endt, forinden der tages fat paa 
Forhandlingerne om Særregler for de fore 
·kellige Etaters Pers-onale. Alt skal brin
ges i den nye O1·deu, og det skal gaa hm·
tigt.

Saaledes modtog Fællesudvalget under 
J 8. ds. fra Ministeriet for offentlige A1·bej
clcr en saalydende Skrivelse. 

»I 'fil.slutning til det ved Forhaudlio
gerne mellem iStatsministeren og Tjeneste
mændenes Centralorganisation om Spare
kommi ·siolles Betænkning passerede, skal 
ma11 herved indkalde- til CJJ Fællcsforhaucl
liug i Ministeriet for offentlige Arbejder, 
Slotsholm gade 6, Onsdag den 26. Okto
ber Kl. 10 Fm. angaaende de Sænegler for 
de 3 Trafiketater, som ikke ha1· været Gen
stand for Behandling ved' Mødet bos Stats
ministeren. 

Som Grundlag fOl' Forhandl_ingen be
der man Fællesudvalget inden den 21. cl. 
M. fremsende til Generaldirektoratet for
Statsbanerne skriftligt Forslag vech·øren
de de Punkter, hvOl' der eventuelt ønskes
foretaget Æudring i eller Tilføjelse t.H

�parekommissioueus Forslag til SænG-g
ler.« 

I Henhold til Skrivelsen levnedes der 
praktisk talt Organisationen 2 Dage til J,t 
u<larbejdc og formulere eventuelle J1'J11-
drin gsforslag. 

Vor Organisations Fonetning,sLLdvalg 
afholdt derefter den paafølgende Dag For
retriillgsudvalgsmøde for paa Grundlag af 
u0 Direktiver, Hovedbestyrelsen under Be
handlingen af ,Særreglenie havde anvist, 
at udarbejde Ændring forslag. 

Den 20. afholdtes der Fællesmøde, og 
Fællesudvalget. behandlede de af Orgalli- · 
sationernc fremsatte Forslag, der resul
terede i, at Fællesudvalget fremsendte en 
saalydende Skrivdse til Miuisterict for oI
feiitlige Arbejder: 

1 Besvarelse .af Skrivelse L 7254. aJ 
17. Oktober 21 fra Ministeriet fm offent
lige Arbej{�er skal Jern baneorga.nisatio
nernes Fællesudvalg hermed fremsætte
følgende Ændringsforslag til , parekom
missionens æ.rregler for Statsbanerne:
Under: Til de almindelige Regler J A 1

(Norrnei·ne Udfyldning). 
· I tredie idste Li11ie foran Ord 'L
�smaa« ind ættes Ordene »en
Del«.

U11cler: Til de aJmi11deligc Regler l A 10 

,-

., 

,., 
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( Mak,simumstjeneste paa den en
kelte Dag). 
I 1. .Stk. Linie 2 og 3 rettes »Ti
mer« til »Klokketimer«. 
I 2. Stk. Linie 2 og 3 rettes Orde
ne »in?enfor Døgnet«. 

til »mellem 2 Døgns Hoved
arbejde (Tjenestetur, Ar
bejdsdag)«. 

I 2. Stk. 2det Punktum rettes Or
dene » Udenfor Hjemstedet 
kan Hviletiden« til »Undta
gelsesvis k,an Hviletiden 
uden for Hjemstedet«. 

Sidste Punktum udgaar. I Stedet 
indsættes: · » I øvrigt skal lange 
Hviletider udenfor Hjemstedet 
saavidt muligt undgaas.« 

Under: Til de , almindelige Regler II 1 
( Fridagens Længde) . 
I før,ste ,Punktum tilføjes: »,der 
slutter med en Nattehvile«. 

Under: Til de · almindelige Regler III 
Over arbejde. 
I første Linie rettes Ordet »kan« 
til »ydes«. 
I anden Linie udgaar Ordene 
»kun ydes«.
I tredie Linie tilføjes efter Ordet
»til« Ordene »Ranger- og Pak-

husformand«. 
I andet 'stk. sidste Punktum · til

føjes: »forhøjet med 50 % «. 
I sidste Stykke rettes Ordene 

» Ved Tjenestefordelings- og
Turlister« til »Stadig tilba-

. gevendende Overarbejde skal 
anordnes paa Tjenesteforde
lings- eller Tur lister eller ved 
Bestemmelser om Tjeneste-. 
gøring. Ved disse -« 

Idet ovennævnte Ændringer · hermed 
fremsættes, tillader Fællesudvalget sig at 
gøre opmærksom paa, at man efter Fæl
lesulvalgets .Skrivelse af 18. ds. og senere 
mundlig Meddelelse ikke har forntaget 
Tilføjelser i, men kun har stillet Ændrin
ger til de af Kommissionen foreslaaede 
Særregler. Man har indskrænket ,sig til 

de foreslaaede Ændringer, idet det er en 
Forudsætning fra Fællesudvalgets 1Side, 
at supplerende Bestemmelser er paakræ
vede og at saadanne vil blive fastsatte ef
ter forudgaaende Forhandling mellem 
Administrationen og Organisationerne«. 

Fællesudvalget besluttede at møde in 
pleno. I Stedet for Organisationens For
mand mødte Lokomotivfører Lillelund 
saavel til Mødet i Fællesudvalget som til 

· Mødet i Ministeriet, og Organisationen
var derfor ved denne Lejlighed repræsen
teret af Lillelund ·og C. JY.(. Christensen.

Af Skrivelsen fremgaar det, at Fæl
lesudvalget ,kun gik med til Forhandlin
gerne under Forudsætning af, at der se
nere skulde føres Forhandlinger med Or
ganisationerne om supplerende Bestem
melser.

Fællesudvalget mødte derefter til For
handling med Ministeren paa Kristians
borg den 26. Oktober. - Mødestedet var
i Henhold til indløbet Meddelelse foran
dret.

Det var en ret stor Forsamling, der 
var til .Stede. Vi vil antage, at der var ca. 
25 Repræsentanter for Organisationerne 
og ca. 15 Repræsentanter for Administra
tionen. Af Statsbanernes Embedsmænd 
var til .Stede Direktør Anders.en, General
sekretæren og Kontorchef J acobi. 

Ministeren indledede med nogle faa Be
mærkninger om, at vi nu skulde se at faa 
Ende paa Forhandlingerne om de i Kom
missionens Betænkning indeholdte Sær
regler, som ikke var Genstand for For
handling hos Statsministem. Ministeren 
meddelte endvidere, at Repræsentanterne 
for Organisationerne ved Forhandlinger
nes Slutning vilde faa overrakt et Eksem� 
plar af Udkast til en ny Ordre angaaende 
Særregler for Statsbanernes Tjeneste
mænd om Tjenestetid, ugentlig Fridag og 
Overarbejde. 

Man begyndte derpaa Forhandlinger
ne om Statsbanernes Særregler og de Æn
dringsforslag, som Fællesudvalget havde 
fremsat. 

• 
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Forretningsfører Ch. Petersen havde 
derefter Ordet paa Fællesudvalgets Vegne 
for at begrunde og motivere de fremsatte 
Ændringer. 

Man· tog Punkt for Punkt, og Ordføre
r-en begrundede de fremsatte Ændring.sfor
slag sagligt og godt. 

Det blev ogsaa nødven 1gt fra vor Side 
under forskellige af Ændring,sforslagene 
at deltage i Diskussionen, men Ministeren 
havde øjensynlig meget travlt, saa de en
kelte Punkter fik ikke den Uddybning, de 
elfers vilde have faaet, thi man havde jo 
paa Forhaand bestemt, ·hvad man vilde 
imødekomme, og hvad ikke. Stadig lød 
Ministerens Ord: »Saa gaar vi til det næ
ste.« -

Ministeren for,søgte gentagne Gange at 
handle med Organisationerne, men disse 
Handeler var ikke af en saadan Karakter, 
at man modtog dem. 

Efter .Statsbanerne tog man Postvæse
net, og herunder rejste der sig en Diskus
sion om Forhandlingsreglernes Praktise
ring i hvilken ogsaa Repræsentanter for 
Fællesudvalget deltog. 

Til Slut behandlede man Telegrafvæ
senet. Ministeren indkaldte efter disse 
Forhandlingers Slutnin� Ændringsforslag 
til det udleverede Ordreudkast indsendte 
til Lørdag. Herimod blev der :protesteret 
kraftigt, hvorefter Ministeren udsatte dette 
til Mand.ag den 31. f. M. og indkaldte der
efter til Forhandling med ,Statsbanernes 
Repræsentanter Torsdag den 3. ds., Post
væsenet den 4. ds. og Telegrafvæsenet den 
5. ds.

Forr-etningsudvalget har derefter i 2
Møder behandlet Ordreudkastet, der inde
holder en Del af Ordre H. 271 og H. 212, 
og Fællesudvalget behandlede derefter de 
af Organisationerne fremsatte Ændrings
forslag i et Møde Lørdag den 29. f. M. 

Som ovenfor anført, fortsattes Forhand
lingerne Torsdag den 3. ds., og der er Ud
sigt til, at de nye Tjenestetidsregler i en 
meget nær Fremtid vil være færdige, og vi 
har det Indtryk af Forhandlingerne den 
26. f. M., at Ministeren, for saa vidt det ikke

-gaar glat med at faa Overenskomst med
Personalerepræsentanterne, sætter Tjene
stetidsreglerne i Kraft uden en saadan.

Men at det haster, det er sikkert. 
-Blot ikke det gamle Ordsprog »Hast

værk er La;stværk« kommer til at passe 
paa dette Arbejde. 

HVOR BÆRER DET HEN, 

Hr. Redaktør! 
Uden forøvrigt at have til Hensigt at 

komme ind paa en Kritik af vore Repræ
sentanters Arbejde, kunde jeg -som almin
deligt Medlem have Lyst til at føje nogle 
Bemærkninger til det i Loktd. Nr. 20 op
tagne Spareforlig, samt de redaktionelle 
Bemærkninger hertil. 

Da man i Dagspressen læste, at For
handlingerne . med Tjenestemandsorgani
sationerne var tilendebragt, og at disses 
Repræsentanter havde givet Tilsagn om at 
anbefale deres respektive Organisationer 
Sparekommissionens Forslag med nogle 
Ændringer, man under Forhandlinger 
med Minister-en var enedes om, var der 
sikkert en Del af Medlemmerne, som i Lig
hed med mig fik den Opfattelse, at selv om 
der skulde spares, og det var vi jo alle 
paa det rene med, forøvrigt er vi Tjene
stemænd jo omtrent klar over, at efter en 
Lønningslov følger en Sparekommission 
og i Almindelighed endda ret hurtigt, saa 
var det sikkert ikke værre - end man 
maatte være forberedt paa, især da For
slaget var tiltraadt .af vore Tillidsmænd. 

Forliget, om det kan kaldes saaledes, 
ser jo imidlertid lidt anderl-edes ud, end de 
fleste havde tænkt sig, og selve Forhand
lingerne synes at være foregaaet paa sam
me Maade, som naar f. Eks. en Fa'r for
handler med sine Børn, naar de har været 
uartige, - lukker dem inde i et Værelse 
og sig-er: » I kommer ik¼:e ud igen, før, I 
er artige.« Noget lignende synes næsten 
at være foregaaet hos Statsministeren- i 
dette Tilfælde, naar der forlanges, at Or
ganisationen skal sluge Kommissionsfor-
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slaget med Hud og Haar uden at mukke, behandlet, da forekommer det mig, som 
om man fremtidig ønsker at have Indfly- om de forskellige Ledere har strakt .sig vi
delse paa Komm:iissionsarbejderne. (Efter dere, end de havde Ret til at vente, at de
det sidste af den Slags synes Indflydelsen res Medlemmer kunde følge dem. Tages i 
mig forøvrigt noget tvivlsom). Med lad os Betragtning, at D. L. F. for Tiden staar 
se lidt paa de for Lokomotivmændene saa- sbm saa kraftig en Organisation som al
kaldte Lyspunkter: »Ranger godtgørelsen drig før med Forbund og Venner til alle 
og Tjenestetidsreglerne«. Rangergodtgø- Sider, saa ma næsten kunde være mest 
relsen er et fra Tidernes Morgen hævd- ængstelig for at være overorganiseret, og 
vundet Krav, der er sikkert ingen Loko- man tænker paa, hvor ofte vore Tillids
motivmand, som ikke vilde sige: »Dette er mænd har fortalt os, at man fra at være 
et af min Organisations vigtige Princip- en ganske svagt sammentømret Forening, 
spørgsmaal, ,som ikke paa nogen Maade der ved en eventuel Forhandling ogsaa 
kan opgives uden Kamp.« 

· 
ma�tt.e tage mod et A:tslag med gode Mi-

Vor Repræsentant fik sikkert heller ner, nu er vokset til en stærk Kamorgani
ikke denne Sag ført igennem hverken ved sation, der om fornøden.t kunde vise Tæn
Venners Hjælp eller af Velvilje, men kun der og Klør; kunde man mulig finde at 
fordi man vidste, at paa dette Spørgsmaal her, hvor man endog gaar saa vidt, at 
vilde Lokomotivmændene ikke give op. man rQkker ved .Principperne, var der An
Tjenestetidsreglerne, som end ikke naae- ledning til at ,sige: »Nej, det gaar vi ikke 
ue at. træde helt i Kraft, før de forringes, frivillig med til!« Naar, dette ikke er sket, 
er der saavist ingen Grund til at tage med er det sikkert,. fordi vore Tillidsmænd har 
som et Lyspunkt, især naar man tænker den Opfattelse, at det i Øjeblikket er det 
tilbage paa de først udarbejdede Tjene- klog�ste, men da Medlemmerne nu i de 
stetidsregler, der forøvrigt jo heller al- forløbne Krig.saar ,stadig har m·aattet re
drig naaede at træde i Kraft, om end af -signere og vente paa bedre· Tider, kan 
en anden Aarsag. Maskindirektønm kun- man ikke fremdeles vedblive paa den Maa
de den Gang tænke sig, at man regnede de, der er sikkert Grund til at sige: »Stop! 
tjenestefrit Ophold paa· under 5 Timer for nu gaar den ikke videre paa den Maner.« 
Tjeneste; skal nu 1¼ Time tages som Vi opgiver ikke de nogenlunde taaleli
Lyspunkt; forekommer dette mig noget ge Kaar, vi i det sidste Aarstid har haft, 
mat, naar man tager Remisernes Belig- med vores gode Vilje, eller uden Kamp! 
genhed og andre Forhold i Betragtning. Tiden vis·er, at der nu som aldrig før er 

Særreglerne for 1 Mands Rangerma- Grund til at have en kraftig og stærk 
skiner, der sikkert maa erkendes af alle, Fagforening, og lad os være enige om at 
som har Kendskab til denne Tjeneste at sige til vore Tillidsmænd, at nu vil vi ikke 
være fuldt berettigede, bliver saa godt som længere ad denne Vej, vi modtager ikke 
strøget; jeg tror at turde sige, at vore Til- oftere den Slags Meddelelser med gode Mi
lidsmænd i dette Punkt har strakt sig vi- ner, men vi er ogsaa villige til at ofre no
dere end . de fleste Medlemmer har øn- get for at D. L. F. kan være i Stand til i 
sket, dog dette .Spørgsmaal bliver der for- Fremtiden - som ikke synes at tegne sær
mentlig Lejlighed til .at tage op senere. lig lys, at værne. sine Medlemmers Intes-

M�n naar man ser paa .Sagen som al- esser. 
mindeligt Medlem, faar man det Indtryk, Esbjerg, i Oktober 1921. 
at det er lykkedes ,Statsministeren at faa H. C. Fejring. _
samtlige Tjenestemandsorganisationer til 
at tiltræde noget, som maatte være imod .-= � �+�deres Principper, og D. L. F. maaske end
da i�ke er ,den Organisation

) 
som er værst 

---

• 
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DOMMEN I LEJEBOLIGSAGEN. 

. .En skarp Desavuel'ing af Juraen 

i Generaldirektoratet. 

Statsbanerne udlejer som bekendt en 
hel Del Boliger til sine Tjenestemænd og 
Lejeafgiften hal' Statsbanerne selv fa tsat 
uden at vilde høre Huslejenævnene om 
Lejen var passende eller ej. Dette For
hold har foranlediget Jernbaneforbundet 
ti� paa en ansats Vegne at anlægge Sag 
mod Stat banerne og om Resultatet a.f 
Sagsanlægt>t Rkri ver ')J ei·n banetiden(le« 
iølgende: 

·Den Sag, som vi paa Overportør I iel
sens Vegne havde anlagt ved Byretten i 
.København, men som naturligvis bar prin
cipiel Betydning for alle Lejere af Statens· 
Lejeboliger, blev, som vi meddelte i sidste 
Nr. af Jernbane-Tidende procederet den 
30. ·September.

Dommen blev afsagt den 3. Oktober,
og den gik saa afgjort Statsbanerne imod, 
at den endog paalagd·e Banerne at udrede 
Sagens Omkostninger. 

I Dommens Præmisser heddet· det: 

- De1· findes nu ikke at kunne gives
Sagsøgte Medhold i, at Boliger, der · af 
Staten udlejes til dens Embedsmænd eller 
andTe, ,skulde være undtagne fra den sær
lige Huslejelovgivning, i hvilken intet 
Forbehold er taget i saa Henseende, trods 
de senere gentagne Revisi�ner af denne 
Lovgivning, og Ordene [ Tjenestemands
lovens § 38 kan ikke antages at tage Sigte 
he1·paa, idet de finder tilstrækkelig For
klaring om en Bemyndigelse fra Statsmag
tens Side til Administrationerne til at fast
sætte de nærmere Betingelser for et saa
dant L�jernaal. Der maa tvertimod gaas 
ud fra, at naai· Staten vælger at udleje 
sine Boliger i Stedet for at tildele dem som 
Embedsboliger, maa det være ud fra Be
tragtningen o�, ·at en s_aadari Ordning er 
'inere formaalstjen1ig, og den maa da lige 
sa-a vel som p·rivate Husejere antages ti.den 

Risiko at kunne underkaste sig Husleje
nævnenes Kontrol, i de 'filfælde hvor 
denne iøvrigt er hjemlet. 

Da det mellem Sagsøgeren og de Sag
søgte indgaaede Lejemaal herefter maa 
anses for at være underkastet den almiH
delige Huslejelovgivning, og da det ikke i 
Overensstemmelse med denne har været 
forelagt Huslejenævnet i Holbæk, er det 
med Urette, at de Sagsøgte i Sagsøgerens 
Lønning har tilbageholdt det af ham rrn 
tilbagesøgte Beløb, og dette vil derfor være 
at tilkende ham, uden at der, som Sagen 
foreligger, findes Grund til at komme ind 
paa, om de Sagsøgte har været berettiget 
til overhovedet at afkræve ham noget som 
helst Lejebeløb, forinden Lejemaalet i · 
Overensstemmelse med den dagældend 
Huslejelov af 31. Oktober 1919, § 4, Nr. 1, 
var forelagt Nævnet, eller om Forholdet i 
Betragtning af den tidligere beregnede 
Lønningsafkortning for Tjenesteboliger 
vil kunne behandles efter Analogien af 
Regelen om Lejeforhøjelse i denne Lovs 
§ 3.

,De .Sagsøgte vil saaledes være at døm
me efter Sagsøgerens Pa,astand, saa\edes 
at Sagens Omkostninger fastsættes til 80 
Kroner. 

Det Standpunkt, vi har indtaget i denne 
,Sag, at Statsbanerne, naar de udlejed0 
Lejeboliger til sine Tjenestemænd, ikke 
kunde fastsætte en Leje efter tilfældige 
Embedsmænds 1Skøn, men maatte under
kaste sig ,ae Regler i Boliglovgivningen, 
som enhver anden Husejer maa underka
ste sig, er saaledes ! bleven fuldstændig 
godkendt af Retten, der i Domspræmis
serne spydigt bemærker, at Statsbanerne 
maa :»antages uden Risiko« at kunne u:n
clerkaste sig Huslejenævnenes Kontrol. 

Sagen førtes for Statsbanerne af en aI 
Generalsekretariatets 17 juridiske Kandi
datei·, Fuldmægtig Andre Jensen, der 
vistnok her havde sin første Prøvesag. 
Den var ikke straalen<le. Man var meget 
forbavset over, hvor tynde Generaldirek-

'· 

s 
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toratets Argumenter var; Generaldirekto
ratets Jurist fremførte saaledes, at der, 
saafremt Dommen gik Banerne imod, vilde 
fremkomme saadanne Urimeligheder af 2 
Ansatte, der begge boede i det samme 
Statsbanehus, den ene i Lejebolig og den 
anden i Tjenestebolig, vilde komme til a.t 
svare forskellig Husleje, førstnævnte den, 
som Huslejenævnet fastsatte, og den sid
ste den meget højere Leje, der i Tjeneste
mandslovens § 36 er fastsat som Afgift for 
en Tjenestebolig. Dette vilde efter Hr. 
Fuldmægtig Andre Jensens Mening være 
grunduretfærdig imod Manden i Tjeneste
boligen. Hr. Jensen kunde nu spare sin ' 
Medfølelse, thi den Skavank findes .der 
som bekendt Raad for i Lovens § 1325, 
hvorefter Afgiften for Tjenesteboliger, 
der ikke er den i § 36 fastsatte Afgift 
værd, kan og bør nedsættes. 

Fuldmægtig Jensen kunde heller ikke 
forstaa Logiken i, at man forlangte Leje
boligerne henført under Hu'slejelov�n, men 
ikke stillede det samme Krav for Tjeneste
boligerne. Her greb Dommeren ind med en 
Bemærkning til Statsbaner�es Jurist .om, 
at der dog var den væsentlige Forskel, at 
Lejen for .Tjenesfoboliger udtrykkelig er 
fastsat i Lovens § 36, h�ad Tilfældet ikke 
er for Lejeboligerne. 

Hr. Jensen gjorde Forsøg paa a.t for
tolke Indenrigsminister Bergs Udtalelser 
i Folketinget - som vi tidligere har citeret 
her i Bladet. Ministeren havde nok sagt, 
:at naar taten udlejede sine Boliger ved 
:almindeligt Lejemaal, var den Huslejelo
vens Bestemmelser underkastet; men han 
havde ikke sagt, at det ogsaa var Tilfæl
det, naar Staten lejede de samme •Boliger 
ud til sine Tjenestemænd. 

Denne Paastand var Hr. Jensen fra 3. 
Kontor dristig nok til at fremsætte, til 
Trods for, at han vidste, at Ministerens 
Ord i Folketinget vai: Svar 'paa en Fore
spørgsel fra Folketingsmand, Læge Lou, 
der udtrykkelig havde bemærket, at det 
var Tjenestemændenes Forhold til Leje
boligerne, han ved -sin Forespørgsel øn
�kPde klaret af Ministeren. 

I det hele taget fik man af Fuldmægtig 
Andre Jensens Procedure et levende Ind
tryk af, hvilke vidunderlige Ting Juri
sterne i Generalsekretariatets 3. Kontor 
kan faa ud af Lovparagraffer og Citater, 
og vi forstaar nu bedre Fremkomsten af de 
mange Fortolkninger fra dette Kontor, vi 
har været stillet overfor, og som underti
den har været af den Art, at vor jævne 
Menneskeforstand har maattet �elde Pas. 

Det mest vægtige Argument, der blev 
fremsat fra Generaldirektoratets Side un
der Sagens Førelse i Byretten var, at 
Spørgsmaalet var af stor økonomisk Be
tydning for Staten; det drejede sig om ca. 
1100 Lejeboliger, og saafremt de skulde 
nedsættes med saa betydelige Beløb som 
de, hvormed en Række Nævn allerede hav
de forlangt NedsættelseF, vilde .Statsba-
nerne miste mange Penge. 

Det er til visse rigtigt; men de mange 
. Penge har Banerne g3:nske vist, tilskyndet 
dertil af Hr. Andre Jensen og hans juridi
ske Kolleger i 3. Kontor, uden videre dik
teret Lejerne af Lejeboligerne. · Beløbene 
er simpelthen afdraget af deres Lønninger. 
Efter at Banernes Embedsmænd havde 
brugt mere end halvandet Aar siden Tje
nestemandslovens Ikrafttræden til at fore
tage en »Vurdering� af de enkelte •Boliger, 
en » Vurdering« af den Beskaffenhed, at 

· den kunde være foretaget i Løbet af 14
Dage, tog man ikke i Betænkning uden
Varsel - af en eneste af de paagældendes
Maanedsløn at tilbageholde op imod et
Hundrede Kroner. Mon d'Hrr. i Statsba
nernes Administration har noget Begreb
om, hvad det vil sige for en Mand, uden
Varsel at se sig berøvet henimod Halvde
len af .sin Løn. De skulde oppe i 3. Kontor
have haft Lov til at blive præsenteret for
de maflge bekymrede Mænd, som kom til·
os, og for Hustruer, der med Øjnene fulde

· af Taarer erklærede, at nu vidste de ikke
længere deres levende Raad; der stod Ba
ger, og der stod Købmand og skulde have
Penge, og de· havde nu saa godt .som intet
til hele den lange Maaned.

Paa vore indtrængende Henstillinger 
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blev Afdragene senere nedsat til et mindre 

. Beløb, men de var meget følelige endda. 

Alt det kunde have været sparet, hvis 
Juristerne i 3. Kontor havde læst Tjene

stemandsloven og Huslejeloven rigtigt. 

Men det maa være Jurister med en særlig 
Ud�annelse, der nu ansættes ved Stats-· 
banerne; de kan faa noget ud af en Lov, 
som ingen andre Mennesker kunde tænke 

sig - som de Mænd, der har vedtaget Lo
ven, aldrig har tænkt sig, og som deres 
egne Kolleger, Juristerne udenfor Gene
ralsekretariatets Kontorer, vanskelig kan 
for.staa. Men det er ogsaa kostbare Juri
ster, _man har der oppe; de er kostbare for 
Tjenestemændene, der paa Grund af deres 
Lovfortolkning udsættes for Afkortninger 
og Reduktioner, som det kan tage os Aar 
og Dag at bringe 'i Orden; men de er og
saa kostbare for Staten, hvad hele denne 
Lejeboligsag giver et udmærket Eksempel 
paa. 

Statsbanerne kunde for ca. 2 Aar siden, 
om de havde fulgt Tjenestemandslovens 
og Huslejelovens Bestemmelser, ved Hus
lejenævnenes Bistand have faaet fastsat 
en passende for hver Boligs Værdi sva
rende Lejeforhøjelse, som naturligvis vil
de have ligget betydeligt over de forholds
vis smaa Beløb, der indtil 1. Oktober 1919 
blev betalt. 

Men denne simple Fremgangsmaade, 
der i Virkeligheden var den mest natur
lige og tillige den, der voldte Statsbanerne 
mindst Ulejlighed, passede ikke General
sekretariatets Jurister. En Følge heraf er, 
at Staten mister den Lejeforhøjelse, som 
den kunde have faået i disse to Aar; det er 
ikke 1Smaapenge, det drejer sig om, rundt 
regnet skal det nok blive godt og vel 
100,000 Kr. om Aaret - eller i de to Aar 
omkring ¼ Million Kroner. 

Hertil kommer de Rejsediæter, som er 
niedgaaet ved Distriktsassistenternes Rej

ser ved Sagernes Behandling rundt ved de 

forskellige Nævn, Retssagens Omkostnin
ger m. m. 

Det kan saaledes ikke nægtes, at t'le 
· mange J uristc'r i (',pneraldirektoratet ha e

Betydning for Statsbanernes Økonomi, det 
gælder i særlig Grad d'Hrr. i Generalse
kretariatets 3. Kontor. 

Men endnu skal Fuldmægtig Jensen 
og hans Kolleger nok ikke være blevet 
overbeviste om Smaahullerne i deres Jura; 
det er, efter hvad vi har hørt, deres Hen
sigt at faa Dommen appelleret - maaske 
er der ogsaa en juridisk Kandidat deroppe· 
endnu, der skal prøve som Landsretssag
fører. Men til denne Appel skal General
direktøren og formentlig ogsaa Ministe
ren give deres Tilslutning. Og man skulde 
tro, at denne Tilslutning vil være noget 
vanskelig at faa efter Byretsdommens 
klare Præmisser og skarpe Fordømmelse 
af Statsbanernes Forsøg· paa at slippe 
uden om Huslejelovgivningen. 

Vi har ogsaa hørt, at man fra samme 
Side pønser paa at slippe udenom Dom
men - eller i hvert Fald dens fremtidige 
Konsekvenser, ved at foreslaa en Ændring 

i Tjenestemandslovens § 38, som tydeligt 
siger, at Statens Lejeboliger ikke er un
derkastet den almindelige Huslejelovgiv

nings Bestemmelser. Ja, det vilde naturlig
vis ogsaa være· en Udvej, og hvis det var 
Juristerne i Generalsekretariatets 3. Kon
tor, der vedtog Landets Love, tvivler vi 
saamænd heller ikke om, at Ændringen 
vilde være der pr. omgaaende. Men det 
er det jo som bekendt ikke, og selv om det 
nu ogsaa skulde lykkes dem at overbevise 

baade Generaldirektøren og Ministeren 
om, at en saadan Afslutning paa Lejebo
ligsagen er den eneste for Staten værdige, 
saa er der dog et lille Stykke Vej endnu, 
forinden Forslaget kan blive Lov - og vi 
skal gøre vort til, at det lille Stykke Vej 
bliver det besværligste. 

Men naturligvis, det er muligt, at de 
juridiske Æresbegreber i 3. Kontor for
langer, at Sagen om Lejeboliger træneres 
videre; man opn?,ar jo unægtelig derved 
at udskyde Udbetalingen til de Tjeneste

mænd, fra hvem man i Løbet af de sidste 
Maaneder har taget nogle Hundrede Kr. 
mere, end man er berettiget til. At Gildet 
bliver dyrere, jo længere det trækkes. ud, 
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Ryg 

tobak. 

Blaa Serges 

Klædning 
Kr. 132,00 

SKOTØJSMAGASINET 

,,'V A L D E M A R "
Vesterbrogade 85 :: (Grundl. 1878)

Sidste Nyheder ar al Slags Fodtøj.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

R•pa· ationer udføres. 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogaoe 62.

Trikotage .... og Garnforretning. 
Stort Udvalg. --

U"ilerh"klæclning- - �trømp11r - Sokker
• J. l\idst-n === Telefon 8631
Nørrebrogade Nr. 31! - Kjøbenhavn N.

Tapet og Rullegardiner 
==== til Lagerpris====

Salg direkte _fra Lager, 
Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Kontor og Prøvelager 

Telf. Yest. 148:x. Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 148 x.
Statsbanefunktionærer 10 .pCt. Rabat.

SMØRFORRETNINGEN anbefaler fineøte lurmærket 

"GODTLAN D" SMØR - MARGARINE - P�LMIN - ÆG
til bilh/,t""te Dae:s1,r1"e1·. 

ISTEDGADE NR. 121 Prøvvortanerkendte krydredeFedt 

Største Udvalg i Lædervarer 
Direkte Indkøb

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver 

HA.NS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54· 
Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække 

Nodemapper. - Alt i Rejse- og Skoleartikler. 

Billige Priser. Ingen Konkurrence. 
-

Vilh Nygaards 1- KL Bageri og Konditori
• Istedgade 64 - Tlf.13286. 

Cafe "Frem", Hillerødgale 24, Telt rraga 1127 
1. Kl. Smørrebrød. - a la carte hele Dagen.
Nyt Billfft•d, - Anbefales d'Hrr. Funktionærer. 

M. A. PETERSEN (maogeaarig Tjeuer i Kædekælderen).

r!J2525 25 25 2.5 2525.2.5252.525252.5252.52.52525252.525
Xl Personbanegaardens Marketenderi. 
Xl F. L. · Viltoft.
XJ anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersona!e.
� � 5"'2 "i'2 S'"r! Se! 5c' s.? S"2 S"2 "i'2 Si? 5"25"'2 "i'2Si? 5"25"2 ':-c' 5"'2 5"'25"25"2

5 t ri k ke r i et ,, Bøge'' 
ved Aage Jensen ======= Dybbølsgade 41 

Alt i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri 
Statsbanefunktionærer 6 pCt. Rabat

A. Petersen, Vesterbrogade 75.
======= Telefon Vester 5973 y, =======
I. K.Js Møbler Ul Værkstedspriser. Reparationer udføres.

C. F. Sørensens Bageri og Conditori
Telefon V. 6322 x. - Oehl4>11S••hlæ1:e• "12'adt� J 2. - Telefon V. 6322.x.

Varerne bringes overalt. 

TRÆSKOSTØVLER 
brugte og nye forede med Sælhundeskind. Alle Reparationer af saavel

Træ- som Læderfodtøj udføres .
,,Omnia", Gasværk.svej 37. 

Cyklelage ret, Istedgade 4 7, 2■ -Sal. 
1.KlaEses Cykler - .illngelsk Model - Smaa Priser - Afbetaling indrømmes.

:t"uld Garanti.

.. 

,_ 



li. F. LARSEN
Bog- og Papirhandel
Istedgade 11 O � Tlf. Centr. 7929

Skrive- og Kontorartikler 
i største Udvalg

Elegante Festtelegrammer 
besørges overalt

� C. B. Møller & Co.s 
Cigar "Coranau ....... 25 Ø.
Cerut "Havana LifeU ... 10 Ø.

'Cigaret "Far West" pr. 15 Stk. 25 Ø.
Tobak_ ,,Sunday Mixt" 105 Gr.

Daase l Kr. 
diøse og øvrige A1'tikler faas hos d'Hrr.
Handlende samt Østergade I - Gl.

Kongevej 92 - Østerbrogade 27.

·Lys
96

FAVKONERALLE 

A. STE t�N ANDERS EN 
Statsaut. Inøtalla.tør. 

Tit. 66611.
HERREKLÆDER PAA AFBETALING 

Smukt ... Udvalg i færdige Habitter og
Overfrakker. 

Maalarbejde udføres smukt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning.

Herreskræderlet Valdemarsoade 411.
Telefon Vester 1692 x

Skotøjsreparattons Værkstedet 
Borups Alle 24 anbefaler sig med 1 Klasses Arbejde til nedenetaaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle Kr. 8,76, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flækker Kr. 1 75, Dame aaler og Hæle Kr. 6 75Dame Saå'Ier Kr. 6,60, Dame Flækker Kr. 1,25,

lFor samvittighedsfuld Forarbejdning 
garanteres. C. PETERSEN, Skomager.

p R Ø V Zephyr & Gummi
K1·avetøj 

6tøt uorc �nnoncører 

Legetøis-j ern baner 
i stort Udvalg 

forefindes i
Basaren. Yesterbrogade39, 

H. J. HANSEN 
SkrædermeMtt'r

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler sig til d'Hrr. Jernbm1emænd

Telefon Veater 1574 y. 
Leverandør til Varelotteriet.

Herrernes Magasin 
Istedgade 64. Telf. Veatt!r 21:!0 x. 

Største Udvalg i Hatte, Huer og
JI 1111 ch ets k j orter. 

6 pCt. til Jernbanefunktionærer. 
Største Udvalg paa Vesterbro i alle

Slags St1·aahatte.

Mejeri-- og Smør--Forretntngen 

Central" " 
Helgolandsgade 19. Tlf. Vest. 3770 
Kvarterets bedste og billigste Udsalg

af Smør, Æg og Margarine.

Marie Pete rsens Eftfl. 
V. Sørensen.

Gl. Kongevej 150. Telef. Vest. 5056 y.
Børnekonfektion og 

Raby-Unstyr. 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor:
15 Njahgade It. 

København
Telefon 4015 Telefon 4015

Nærværende Nummer er afleveret 
paa Avisposten den 2. Novembe1· 

Johannes Nielsen 
Sd. Boulevard 59
fører altid det bedste i

Trikotage og 
Manufaktur 

Autoriseret Leverandør
til Varelotteriet.

Telefon Vesrer 1175 v.

Vesterbros Skotøjshus 
15. Absalonsgade 15.
bør være D�res 

F O D r11 Ø JLeverandør 1 
Forri-tnin!!'en grundlagt 1879.

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgad e  69. 

Konsultation fra lU-7. '1'11. Vest. 905x.
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækning. Moderate 
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2.

• Reparation udføres paa faa Timer. 
Jernbanetnnktionærer indrømmPs 5°10 

F. 0. Carlssons Eftfi.
Carl Jonsen.

Urmager.

A mager torv 31, 
Kø b e Il h a V n K. 

Grundlagt 1877. 
Telefon Byen 7754. 

Stort Udvalg I Ure & Kæder

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. 
anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer. Ærb. R. Svendsen.
HATTE 
SKJORTER
SLIPS

M A G A S I N O S B O R N E Egen Import
Jagtvej 57 - 'l't,lt. 'l'11g11, 1809x. derfor billigst(ved Folkets Hus). 

MASKINAFDELINGENS MARKETENDE.RI 
- N. P. CBRlSTOPHERSEN - anbefales d'Brr. Lokomotivmænd

====· Alle gangbare Ølsorter samt Cigarer og Tobakker =====

A.nnonct>-E:s:pedltion: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
K. Johansen, Sommersted1, ade 22 a, Kjøbenhava B.

Træffes i Reglen daglig Kl. 1-�.
Telefon: Vester 4011.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenbavn B.
. Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8118.

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skaadi1:avien.

Frederik1berg Bogtrykkeri, _Falkoneralle 11.

.. 



A/s Det danske Mælkekompagni, København. 
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

I Hjalmar Hansen, 1. Kl.Kol!!!��?.fretnino j 
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe. !
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■. . 

� 2..Sc::!..Sc::!..5'2..Sc=.S'�2..S 2..SE!..92..52..5'2..S"
Ul Sels-kabslokalerne, Frederik sberg Alle li, ffi
l1J modtager Bestillinger paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller. mtil. 20-100 Couverts. - 1. Kl.s Køkken. �� Ærbødigst J. M. HEDETOFT. lIJSi:351=. 52 sr;;;::!.5251=. l!i? SI=. �.::::12. � 25"2.5"2.

SMØRCENTRA-LEN Altid friske Varer i 
Smør, Margarine.Æg, Fedt 

= ISTEDGADE 31 = Ost og Konserves. 

Blomsterforretningen, Istedgade 29, 
· leverer smagfulde Kranse og Buketter.· - Telefon V. 3448.

Vesterbros Cigar- og Vinimport, 
Istedgade 140. Telefon Vester 8210. 

Største Lagn af 1. Kl. Vine og Cigarer til absolut billi�ste Priser. 

Sofus Andersen 
1. Kl.s Bageri & · Kon
ditori. Hillerødgade 26 

Tlf. Taga 547 V.

Istedhus Møbelmaga
'.

sinliili�Zi� Vilkaar
Garanti for Soliditet. - Monterede Værelser paa 1. Sal. 

CHR. NIELSEN ��1:::ia�:ster 209 Enuhaveplads 1 ou 2 t· s�
D'hrr. Lokomotivførere bedes erindre

Central ban e-H ote 11 et 
====== Halmtorvet 14 • Telefon 12 551
V . l 1 · f l 

. SAXOGADE- 116 1 C U a 1 e O r re n 1 n gen, Hj. af Dybbølsgnde
-----· -- anbefaler sine lste Klases Varer ------

.Ærb. Henry Petersens Eftf. - R, ROSS .. 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

TELEFON 9327. ISTEDGADE 64. TELE�'ON 9327.

F. Kliihs Ligkistemagasiner,
Griff enf eldsgade 38. Rolighedsvej 17. 

Telefon 6854. Alt vedrørende Regrave]sPr besørges. Telefon 5954.
Transport med Hest eller Autorustvogn efter Ønske. 

�ta blissementet 
Telef. ,,Ny Ravnsborg" Vat. 43

VesterfælledveJ 80-82. København 
Ny Ravnsborg Cabaretten 

��R..A.:K:ETTENCC
hver Aften Kl 7¾. Billet Tlf. Vst. 4558Forudbestilling fra Kl. 5. 

Ærh. I. C. Chri�tnft'11rs11n. 

VESTERBROS'FRUGTLAGERENGHAVE PLADS li. 
Frugt og Grøntsager, 

Tørrede Frugter samt Conserves, 
Rilli!!"RtA PriR11r. 

P. Rasmussen s
(fh. Luise E. Jensen) 

Blomsterfo r retning
Istedgade 124Telefon Vester827 

Alt i modArne RlomRterbinderi.

TH. ELLEBYE NØRBEBBOGADE 43.Telefon Central 368-388.
Possement. Besætnings-Artikler. 

Foerstoffer. svartikler. 

Husmødre 
køb billigt i 

S mør lag e r e t 
Colbjørnsens:rade 20, •· G.

Fineste Vegetabil Margarine 
· Nr. 1. 89 Øre pr. 1/2 kg. 

Fin Vegetal Margarine. Nr. 2. 
84 Øre pr. 1/2 kg. 

Fineste dansk lurmærket Smør 
og nylagte friske Æg eælges 

altid billigst fra Lager. 

Aaben f'ra 9-4. 

W .. Schabraham 
forb. m!lngeaarig Tilskærer hosC. P. Lauritzen & Co. 

1. Klasses Herre- og DameskræderiTelefon Vester 1165 v.
VESTERRHOGA.DE 1104. 

, . . � .:? I......... �
:; ..,,� "" =
C, 

�-

Lædervare- Forretningen 
Sdr. Boulevard 44-46 

anbefales. Rejsekufferter, Citytasker, PortemonnæerSkoletasker, Teg-nebøger m. m. i stort Udvalg. Telefon VestAr 1494 v. 

VAREHUS ,,S C HULT Z'', 
Istedgade 134.
Telefon 11372. 

========== .A.LT I M.A.NUF.A.KTUR TIL BILLIGSTE PRISER=========:::;::
SPECIALITET: Maskintøj, Skjorter, Underbeklædning, Drenget•j, Linned, Forklædtr, Sengeudatyr.

Gevinstsedler modtages. Statsbanefanktion•rer 5 pCt. B11l>at. 

--~ ~ - ... 
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