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Finansminister Hage. 
I det Øjeblik disse Linier skrives, 

hersker der endnu Uklarhed over Minister-
krisens Forløb, og der foreliggpr kun det 

nye H errer - over 
for Hage blev der øje-
blik~eligt Alvor. 

Der var F asthed og 
Vilj e i hans Admini-
stration, mandigt Ini-
tiativ og forretnings-
mæssig Korthed. Og 
saa var den præget af 
virkeligt Frisind. 

Hans Anerkendelse 
af Statsbanepersonalets 
Foreninger, den Ret, 
han gav det til officielt 
at forhandle med Ad-
ministrationen, om-
skabte J ernbanemæn-
denes 'l'usinder, der 
tidligere gennemKryci-
sedes af Bevægelse og 
Uro, til et Personale, 
d'er gennem sine aner-
kendte Organisationer 
a rbejdede roligt og 
maalbevidst og øvede 
ikke ringe Indflydelse. 
Dt::nne Foranstaltning 
har skaffet Hages Navn 
en Hædersplads i ,T P,rn-
banestandens Historie, 

og hans Fratræden vil vække oprigtig Be-
klagelse og en Del Bekymring for, at den 
Ret, Hage gav Personalet, under andre 
Ministre skal forringes, forfuskes og gøres 
værdiløs. 

Ordningen af de københavnske Bane-

seende saa b&tydningsfulde Statsvirksom-
hed - i Rigsdagen var Hage simpelt hen 
enestaaende. H ans Tale ved Finanslov-
f rslagets F orelæggelse og hans afsluttende 
Tale sidst paa Finanslovsbehandlingen, 
hvo1· de utallige Forespørgsler, Beklagel-
ser, F orslag og Ønsker fi.k Svar - var 
intet mindre end ypperlige. 

Og naar man efter et saadant _Møde 
gik ud af Kasernen, var det fuld af Stolt-
hed over vores Minister. 

V. 0. 

Forhandling 

Kamp. 
l en Artikel "Taktik" i Nr. 14 har 

Hr. J. Andersen fremsat en Række sær-
deles klare Bemærkninger til Forstaaelse 
af den .Fraktion, der inden for Dansk 
.Ternbaneforbund stemte for "Kamp"-
TaUtiken. 

Hr. A. hævder, at Divergensen mellem 
Kampmændene og Forhandlingsmændene 
bun ler dybere end i en· forskellig Vurde-
ring af Forhandlingsretten. Den bunder 
i se).ve Synet paa L ivet og Samfundsfor-
holdrne. Medens en "liberal" eller "radi-
kal" Mand er uhyre opffmistisk og mener, 
at alt i Samfundet nok skal blive godt, 
naa1j man bare kommer til at forhandle, 

.Ana onceekspeclition: 
H elgolandsgade 12. I 2. Aargang. 

Kampmændene ønsker Organisationen saa 
stærk, at den kan "tage Kampen op, 
hvor som helst den tilbydes", saa er det 
atter Ønsket om den fuldstændige Lige-
stilling af Administration og Personale, 
thi man tager jo ikke Kampen op hvor-
som helst o. s. v., naar man ikke tror, at 
man er mindst lige saa stærk som Mod-

. parten og haaber at overvinde ham. 
· Men Hr. Andersen rører altsaa ved 
K ærnepunktet i Sagen, naar han taler om 
Kampmændenes Maal som dette: at samle 
paa den Styrke, der kan tvinge Admini-
strationen i Knæ. Men det havde unæg-
telig været mere interessant, om Hr. An-
dersen var gaaet lidt videre end til blot 
at tegne "Kamp"- Bevægelsen inden for 
Jem bane-Etaten som en Afspejling af den 
:,UL;iaidemu,~rati~ke ,-1tl.ieju tJr be1 i.€1:,el t> t:T ug - ~ 
havde givet et mere positivt Bidrag til 
Diskussionen ved at søge godtgjort, at 
,, Kamp "-Bevægelsen var den rigtige Vej. 

'l'hi det e,r jo herom, der hers~er saa 
stor Uenighed. 

Hr. Andersen kan ikke uden videre 
sortere de uenige i to Bunker, hvoraf den 
ene; der holder paa Forhandlingens V ej, 
bestaar af uhyre optimistiske "liberale" 
Folk, og den anden, der holder paa "at 

" tage Kampen op", betaar af nøgterne og 
klare Socialdemokrater, der ' har faaet den 
"lykkeliges: Evne" og "sunde Skepsis", de 
andre stges at mangle. 

En saada_n Sortering er ikke rigtig, 
fordi del" jo: notorisk staar en Mængde 
Socialdemokrater i Forhandlings-Partiet. 
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Fi'nansminister Hage. 
I det Øjeblik disse Linier skri ves, 

hersker der endnu Uklarhed over Minister-
krisens Forløb, og der foreligger kun det 

. fakti ske, at Kabinettet Deunt:ær bar cl imis-
, sioneret, o~ at ,T. C. Christensen skal 

danne et, nyt. 
I det Veuntzerske Kabinet var Finans · 

mjnister og Minister for offentlige Arbejder 
C. Hage sikkert den, der stod bedst rustet 
til Ministergærningen. Født i en Patricier-
slægt, der talte adskillige kendte P olitikere, 
videnskabelig uddannet, Forretningsmand 
og Grandseignieur, mangeaarig P olitiker 
og glimrende Taler bestred Hage sit høje 
Em bedes mangeartede Hverv med Mester-
skab. 

H ans overordentlige Arbejdsevne, hans 
hurtige Blik, der straks kunde se det væ-
sentlige i Sagerne og paa den anden Side 
kunde se paa Detaillerne uden at blive 
smaaligt, hans virkelige Overlegenhed og 
hans Væsens kølige Ro gjorde ham fra 
det første Øjeblik til Chefen. Hvis der i 
1901 ved Ministerskiftet hos den reak-
tionære Del af Embedsstanden var nogen 
Trang til g::tldesyg Munterhed over de 

nye .t1 errer - over 
for H age blev der øj e-
blikl,rnligt Alvor. 

Der var F asthed og 
Vilje i hans Admini-
stration, mandigt Ini-
tiativ og forretnings-
mæssig Korthed. Og 
saa var den præget af 
virkeligt Frisind. 

Hans Anerkendelse 
af Statsbanepersonalets 
Foreninger, den Ret, 
han gav det til officielt 
at fo rha,ndle med Ad-
ministrationen, om-
skabte J ernbanemæn-
denes Tusinder, der 
tiaiigere gennelfl1 ryd-
sedes af Bevægelse og 
Uro, ti l et Personale, 
der gennem sine aner-
kendte Organisationer 
~rbejdede roligt og 
maalbevidst og øvede 
ikke ringe Indflydelse. 
D,:,nne Foranstaltning 
har skaffet H ages Navn 
en Hædersplads i ,forn-
banestaindens Historie, 

og hans Fratræden vil vække oprigtig Be-
klage lse og en Del Beky'mring for, at den 
Ret, Hage gav Personalet, under andre 
Mini t re skal forringes, forfuskes og gøres 
værdiløs. 

Ordningen af de københavnske Bane-
gaard sforhold, Organisations-, Takst- og 
Lønningsloven for Statsbanerne, den Rede-
bonhed, hvormed han paa de aarlige Finans-
love søgte at bøde paa den ret magre 
Lønningslovs Vilkaar for de lavest lønnede 
og for Lærlinge-Personalet, Ordningen af 
Trafikelevernes U ndervisningsforhold 
det er altsammen Ting, der har gjort 
H ages Ministeraar til Mærkeaar for ,Jern-
banemændene. 

Og i Rigsdagen, der ved Forhandlin-
gern e om Finanslovens § 6 (Statsbanerne) 
præges af en uhyre ·Armodighed, under 
hvilken N . Andersens erfarne Bemærk-
ninger og 0 hr. Rasmµssens grundige og 
elskværdige Foredrag har nemt ved at · 
lyse ~ op paa Baggrund af Guldbrandsens 
graa og uendelige Hvergarns-Vævning, 
men hvor der ikke findes et eneste Men-
neske, der kan skære igennem hele den · 
autodidåktiske Jernbanepassiar og med 
Myndighed og . Sagkundskab føre Rigs-
dagens Kritik af den for Fiaanslovens Ud-

seencle saa ottyctmngstuld e ~tatsvirKsom-
hed - i Rigsdagen var Hage simpelt hen 
enestaaende. Hans Tale ved Finanslov-
forslagets Forelæggelse og hans afsluttende 
Tale sidst paa Finanslovsbehandlingen, 
hvor de utallige Forespørgsler, Beklagel-
ser, Forslag og Ønsker fik Svar - var 
in tet mindre end ypperlige. 

Og naar man efter et saaclant _Møde 
gik ud af Kasernen, var det fuld af Stolt-
hed over vores Minister. 

V. 0. 

Forhandling 

Kamp. 
l en Artikel "Taktik" i ~r. 14 har 

Hr. J . Andersen fremsat en Række sær-
deles klare Bemærkninger til Forstaaelse 
af den .Fraktion, der inden for Dansk 
.Jernbaneforbund stemte for "Kamp"-
Taktiken. 

Hr. A . hævder, at Divergensen me1lem 
Kampmændene og Forhandlingsmændene 
bunder dybere end i en· forskellig Vurde-
ring af Forhandlingsretten. Den bunder 
i selve Synet paa Livet og Samfundsfor-
holdene. Medens en "liberal" eller "radi-
kal" Mand er uhyre optimistisk og mener, 
at alt i Samfundet nok skal blive godt, 
naar man bare kommer til at forhandle, 
har Arbejderen (Socialdemokraten) fa'aet 
den lykkelige Evne til at se, at det ude-
lukkende er Interesser, der styrer Verden, 
og har lært udelukkende at have Tillid til 
Magten og kun til den, bg lært at samle 
paa den Styrke, som alene er i Stand til 
at tvinge P engeinteresserne og de dermed 
forbundne Magtinteresser i Knæ. 

Hr. Andersens Indskud i Taktik-De-
batten er saaledes kun eq. - iøvrigt ud-
mærket - Karakteristik af den Samfunds-
opfattelse, der ligger til Grund for Kamp-
mændenes Bestræbelser - et specifikt 
socialdemokratisk . Syn paa Sam fondsfor-
holdene, der gennem Kampen for fuld-
stændig Ligestilling af K apital og Arbejde 
efterhaanden skal søges bragt ind i et 
Leje, hvor Begrebet " Kapital" ikke eksi-
sterer. N aar Kampmændene siger "Vold-
gift ", saa er det den fuldstændige Lige-
stilling af K apital og Arbejde, af Arbejds-
giver og Arbejder, der tænkes mulig ogsaa 
for Statsarbejdernes F orhold. Og naar 
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stærk, at den kan "tage Kampen op, 
hvor som helst den tilbydes", saa er det 
atter Ønsket om den fuldstændige Lige-
sti lling af Administration og Personale, 
thi man tager jo ikke Kampen op hvor-
som helst o. s. v., naar man ikke tror, at 
man er mindst lige saa stærk som Mod-

. parten og haaber at overvinde ham. 
· Men Hr. Andersen rører altsaa ved 
Kærnepunktet i Sagen, naar han taler om 
Kampmændenes Maal som dette: at samle 
paa den Styrke, der kan tYinge Admini-
strationen i Knæ. Men det havde unæg-
telig vær et mere interessant, om Hr. An-
dersen var gaaet lidt videre end til hlot 
at tegne "Kamp"- Bevægelsen inden for 
Jem bane-Etaten som en Afspejling af den 
"u0iaidemu~rati"ke ,hi.Jejd,ffue, a j,e i:,e u0 
havde givet et mere positivt Bidrag til 
Diskussionen ved at søge godtgjort, at 
,, Kamp"-Bevægelsen var den rigtige Vej . 

Thi det e_r jo herom, der hersker saa 
stor Uenighed. 

Hr. Andersen kan ikke uden videre 
sortere de uenige i to Bunker, hvoraf den 
ene; der holder paa Forhandlingens Vej, 
bestaar af uhyre optimistiske "liberale" 
Folk, og den anden, der holder paa "at • tage Kampen op", betaar af nøgterne og 
klare Socialdemokrater, der ' har faaet den 
"lykkelige-- Evne" og "sunde Skepsis", de 
andre siges at mangle. 

En saada_n Sortering er ikke rigtig, 
fordi der- jo notorisk staar en Mængde 
Socialdemo-krater i Forhandlings-Partiet. 
Og disse hævder -- efter vor Mening med 
fuld Føje - at den uhyre Optimisme er 
paa Kampmændenes Side og den sunde 
Skepsis paa !leres. 

Thi F orholdene paa det frie Arbejds-
marked og Forholdene for Statsfunktionæ-
rerne ere jo vidt forskellige. Det gaar 
ikke an uden videre at anvende det samme 
Synspunkt ved Betragtningen af begge 
disse Forhold. 

P aa det almindelige Arbej dsmarked er 
der· lutter frie Arbejdere; deres Forhold 
til Arbejdsgiverne er meget løst ; deres 
L ønforhold er som Regel ordnede gennem 
Overenskomster mellem deres F agorganisa-
tion og Arbejdsgiverne; hvis den ene Ar-
bejdsgiver ikke passer dem, har de Mulig-
heder for at faa Arbej de under en anden 
- der er i denne H enseende en ret vid 
Mark for hvert enkelt Fags Arbejdere. 

Arbejdskraften købes og sælges for 
Priser, der langsomt følger Arbejdsfrem-
bringel1,es Prisernes Bølgebevægelse. 

.I. I • 
I 

.J 

• 



• 

• 

Og Strejke og Lock-out er under disse 
Forhold de yderste Midler til at · tvinge 
Prisen paa Arbejdskraft en henholdsvi s op 
eller ned. 

Statsfunk tionærerne ere i fuldstændig 
Modsætning hertil bundne Arb Pj dere, eds-
bundne og stavns!mndne. 

Ved Underskrivelsen af E dsformularen 
indgaar de paa et F orhold _. h,·or deres 
fulde Arbejdskraft - og ikke et vist, 
nærmere bes temt Maal af den - overdrages 
til Sta ten. Kon traktens Opsigelsesfri st er 
forholdsvis lang - tre Maaneder - og 
F orh oldet mellem Staten og dens A rbej-
dere er ved P ensionsretten yderligere fæst-
net. L ønforholdene bestemm es suverænt 
'.1-f L andets Rigsdag paa F orslag af R ege-
ringen, og · den Indflydelse, P ersonalets 
Foreninger kan have paa Ordningen af 
disse Forhold, maa nødvendi gvis være af 
en anden Beskaffenhed og søge en hel 
anden F orm end den en fri Arbejder-
Organisation, der eventuelt kan kæmp e 
Arbej dsprisen op, kan bruge. - H ertil 
kommer endelig dette, ,at Statsfunkti onæren 
i det Øj eblik, han svigter sin Arbejdsgiver 
eller denne svigter ham, faglig set er hj em-
løs. H er i L andet findes kun et P ost-
væsen, et Toldvæsen, et Telegrafv æsen 
o. s., v., drevne af Staten ; gaar Funk-
tionærerne udenfor, er de i dybeste For-
stand arbejdsløse. For J ernbanevæsenets 
Vedkommende er jo Forholdet dette, at 
Lønnen ved Privatbanerne gennemgaaende 
er daarligere end ved Statsbanerne, og i 
Virkeligheden er der for de fra Stats-
banerne under en eventuel Strejke bort-
dragende Funktionærer saare ringe Mulig-
hed fo_r Arbejde ved Priva tban~rne, hvis 
Pladser jo alt ere optagne. Føjer man 
saa hertil Menneskenes medfødte Trang 
til det faste, det sikre, selv om det er nok 
saa smaat, og Menneskenes endnu større 
Ulyst til at opgive, hvad der gennem Aars 
Arbejde er surt erhvervet - P ensions-
retten - har man Billedet færdigt. 

Og hvad er det nu, at Kampmændene 
gørr 

D e jævnfører uden videre Forholden e 
p aa disse to himmelvidt forskellige A rbejds-
markeder. D e mener, at naar Organisa-
tionerne paa det ene Arbej dsmarked kan 
,, tage K ampen op", saa maa Organisa-
tionerne paa det andet mageligt kunne 
gøre akkurat det samme. 

K amp mændene begynder her ved den 

/ 

JERNBANE BLADET. 

Virkeligheden er meget fjærn, saa kan 
man nok saa stærkt understrege, at deres 
Syn paa Tingene fald er sammen med de 
fri e Arbejderes - - anvendt paa helt 
andre Forhold dur det ikke, og j eg kan 
ikke se rettere end, at det store Flertal 
af H øjremænd, Venstremænd og Social-
demokrater , der har taget alle de nævnte 
F orhold i B etragtning og paa Gr undlag 
heraf holder paa Forhandlingen som den 
eneste mulige Vej , har vist den "sunde 
Skepsis", Hr. Andersen tillagde K amp-
mændene, og a t det er disse, der ved at 
undlade at r egne med de mange faktiske 
Vanskeligheder for deu 'faktik, de hylder, 
har vist en "uhyre Optimisme" . 

Blandt K ampmændene er der jo baade 
begavede og meget dygtige Mænd , men 
dette vil ikke hj ælpe deres Taktik i det 
Øj eblik de lader de festlige Kamp-Signaler 
forstumme for a t begynde de første Skridt 
paa den graa V ej, der ene fø rer mod M u-
ligheden for deres K amptaktik: R ejsnin-
gen af Kravene om P ersonalets "F rigø-
r else" fo r det faste F orhold til Staten og 
for P ensionsretten og endelig Iværksættelse 
af U d skrivningen af ugentlige Bidrag til 
en Krigskasse. 

Fra det Øjeblik de begynder den prak-
tiske Udførelse af Kamp-Theorien, vil de 
se, hvor tomt der bliver omkring dem. 

Thi det vil gaa her som alle V egne, 
a t Theorier altid taber noget af Kuløren 
og Glansen, naar de skal udføres i Praksis. 
Og det er altid lettere at bygge Stemning 
paa et Møde og at pege paa det forj ættede 
Land end at finde Vej dertil. 

V. 0. 
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K ontorchef Stockfleths B egravelse foregik 

Søndagen den 7. ds. fra Frue Kirke under 
megen Deltagelse . 

Vi minder om, at J ernbaneforen ingens 
Generalfo rsamling finder Sted F redagen · den 
20 . ds. Kl. 8 ½ Aften i "Gimles" store Sal. 
Medlemmerne venter sig - sikkert med god 
Gruml - en interessant Aften . 

Dansk Jernbaneforbunds store Julefest af-
holdtes Fredagen den 6. ds. i "Folkets Hus" 

at Elevernes Lønforhold forbedredes, og 
nu kommer endvidere Finanslovhetænk-
ningen og afslører drn Kendsgernin g, ~t 
Minister en har stillet . og Finansudvalge t 
har tiltraadt et Forslag om at uc1n ærn e 
94 Elever og 6 mandlige Skrivere til 
Underassistenter - et F or slag. der Yil 
vække Gl æde o~ Ta knemlighed bos de 
mange, der har kendt og beklaget alle de 
mange unge Menneskers trøstesløse Frem· 
tidsudsigter. Ogsaa paa de kvind elige 
Skrivere har man tænkt, og det foreslaas 
- ligeledes tiltraadt af Finansud va lget - -
a t udnævne 9 kvindelige Skrive re til Assi-
stenter. 

Der fo reslaas endvidere, at der ud-
nævnes !'i Skibsførere a f 2. Grad og 4 
Skibsmaskinmestre af 2. Grad . Og det 
frem gaar af B etænkningen. at de dag- og 
timelønnedes Forhold har været Genstand 
for en grundig Undersøgelse, og at Mini-
steriet har overvejet Spørgsmaalet om en 
anden '11antieme-Fordeling. 

Endelig fremgaar det af en Skrivelse 
fra Ministeriet til Finansudvalget, at Spare-
kommissionen ved sine Undersøgelser af 
Forholdene i ,Jylland-Fyn har fundet, at 
Betjeningen i Almindelighed maatte siges 
at være passende, og at Kommissionen til 
Sommer vil paabegynde Undersøgelsen af 
Forholdene det sj ællandske-falsterske 
Distrikt. 

V iel Geschrei. 
Diskussionen om Sammenslutningen 

mellem J ernbaneforeningen og Stations-
forstanderforeningen har allerede antaget 
betydelige Dimensioner i "Dansk J ern-
baneblad" . Men det kniber , som vi an-
før te i fo rrige N r., stadig med at faa 
Stationsfo rstanderne til at skrive i D .. T. 
Udover H r. Axholm og Hr. Ulsøe-Bruhn, 
der jo begge er personligt interesserede 
i Bladet, fr emmøder kun to Navne, Sta-
tionsforstander N. Johan sen, K lampenborg, 
og Stationsforstander K ristensen, R egstrup. 
Hr. ,T obansen, der iøvrigt synes at sympa-
thisere med Samm enslutningen, polemiserer 
ud fra en ganske urigtig F orm odning meget 
stærkt mod Stationsforstander D iechma.nn , 
og Hr. Kristensen meddeler en som det 

U .-B. alene til cl enne ene Artikel havde 
brugt 2 o Udhævelser og 47 Tankestreger 
- gaa r Hr. U. R. løs paa Hr. Stations-
forstnnd er .Jacobsen, der lrnr haft den i 
Hr. U . B.s Øjne utroli ge Frækh ed at skrive 
i "Vor Stand ", af hvi s Redaktion Hr. ,T. 
er l'>'l edlem. en F orespørgsel til sin e Kol-
ieger. Br. U .-B. , der skriver ikke min dre 
enrl tre Artikler i et Nr. af sit eget lille 
fo rful gte Medlemsbl ad , burde søge at be-
grænse sin Inclign ation. saa meget mere 
som hans Rekord i Retning af Udh ævelser 
og Tankestreger ikke er bleven slaaet, og 
rim eligvis heller aldri g vil blive det. 

So m bekendt startede Hr. Ulsøe- Bruhn 
og Hr. Axholm , fø dt Madsen, i sin Tid 
Stationsforstanderforeningen, og ond e Tun-
ger paas tod , at det udelukkende var fo r 
a t skaffe det den Gang noget ild e stedte 
D. ,T. Abonnenter og Stof. Da Stations-
forstand erforeniu gen var dann et og senere 
rejste Kravet om en Omklassifikation, gik 
Ministerens Forslag om Ophævelsen af 
7 de Klasse i Virkeligheden tabt. Folke-
tingsud valget var øjeblikkeligt paa det rene 
med, at hvis man gik med til Ophævelsen 
af 7de Grad, vilde den netop da saa stærkt 
omtalte Omklassifikatfon jo rimeligvi s blive 
endnu yrere ved, at en Del Stationer af 
6te Grad maatte rykke op i 5te, fordi 
Middelindtægten for en stor Del af de 
øverste 6te Grads Stationer var alt for 
høj til, at de kunde vedblive at staa i 
Grad med en hel D el af de tidligere 7de 
Grads Stationer. .Jernbaneforenin gen hen-
vendte sig gentagende til Ministeren og 
Udvalget for at fr else Forslaget, i hvilket 
ikke alene Stationsforstanderne af 7 de 
Grad, men ogsaa alle A"sistenterne v.a,i;, - • 

i høj este Grad interesseret. Men der var 
intet a t gøre - Ministeren var utilfreds 
med de Vanskeli gheder, hans velmente 
F orslag saa uventet havde mødt, ikke 
mindst fra Stationsforstandernes egen Side, 
og i U dvalget var der in gen Vej frem, 
hell er ikke for et F orslag om 1350 Kr.s 
Begyndelsesløn. 

H r . U.-B. :skriver i denne Tid atter 
og atter , at Sammenslutningen, som dog 
106 Stationsforstandere skyndte sig at 
yde Tilslutning, aldeles ikke har Rast. 
Hr. U.-B. lcan altsaa, naar det passer ham, 
lade være a t løbe grassat. Men hvorfor 
kund e Hr. U .-B. da ikke deu Gang have 
kølnet sin rasende I ver og ladet være med 
at skrive op ad Stolper og ned ad Væggeom 
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anden Form end den en fri Arbejder-
Organisation, der eventuelt kan kæmpe 
Arbejdsprisen op, kan bruge. - H ertil 
kommer endelig dette, ~t Statsfunktionæren 
i det Øjeblik, han svigter sin Arbejdsgiver 
eller denne svigter ham, faglig set er hjem-
løs. H er i L a ndet findes kun et Post-
væsen, et Told væsen, et Telegrafvæsen 
o. s .• v., drevne af Staten ; gaar Funk-
tionærerne udenfor, er de i dybeste For-
stand arbejdsløse. For J ernbanevæsenets 
Vedkom men de er jo Forholdet dette, at 
Lønnen ved Privatbanerne gennemgaaende 
er daarligere end ved Statsbanerne, og i 
Virkeligheden er der for de fra Stats-
banerne under en eventuel Strejke bort-
dragende Funktionærer saare ringe Mulig-
hed for Arbejde ved Privatbanerne, hvis 
Pladser · jo alt ere optagne. Føjer man 
saa hertil Menneskenes medfødte Trang 
til det faste, det sikre, selv om det er nok 
saa smaat, og Menneskenes endnu større 
Ulyst til at opgive, hvad der gennem Aars 
Arbejde er surt erhvervet - Pensions-
retten - har man Billedet færdigt. 

Og hvad er det nu, at Kampmændene 
gørr 

De jævn/ ører uden videre Forholdene 
paa disse to himmelvidt forslceltige Arbejds-
rnarkeder. De mener, at J~ aar OrganisaL 
tionerne paa det ene Arbejdsmarked kan 
,, tage Kampen op", saa maa Organisa-
tionerne paa det andet mageligt kunne 
gøre akkurat det samme. 

Kampmændene begynder her ved den 
forkerte Ende. R ent logisk set burde de 
begynde med at kræve fuldstændig samme 
Forhold som de frie Arbejdere: Afskaffelse 
a f <len lange Opsigelsesfrist, A fskaffel se 
af det Baand, der i fremragende Grad 
binder Statens Arbejdere til Staten, nem-
lig Pensionsretten, og Afskaffelse af den 
særlige Edsformular. F ørst da kunde der 
være Tale om, naar Krigsfonden var i 
Orden, at "tage Kampen op". Men mon 
nogen for Alvor tror, at Staten - hvad 
enten dens Styrelse er monarkisk, republ i-
kansk eller socialistisk - vil 1mdlade ved 
P ersonaleansættelsen at sikre sig, at dens 
offentlige Funktioner uvægerligt udføres? 
Selvfølgelig ikke! 

Og naar Kampmændene ganske ser 
bort herfra og ganske ser bort fra den 
Modstand, der utvivlsomt er mod 'I'anken 
om Opsamling af en Krigsfond, og ikke 
synes at regne med Statsfunktionærernes 
Naturel, for hvilket en Bevægelse fra det 
fas te og sikre ud i en Ka mps Risiko i 

paa den graa Vej, der ene fø r er mod M u-
lighed en for deres Kamptaktik: Rejsnin-
gen af Kravene om Personalets "Frigø-
relse" for det faste Forhold til Staten og 
for P ensionsretten og endelig Iværksættelse 
af U dskrivningen af ugentlige Bidrag til 
en Krigskasse. 

Fra det Øjeblik de begynder den prak-
tiske Udførelse af Kamp-Theorien, vil de 
se, hvor tomt der bliver omkring dem. 

Thi det vil gaa her som alle Vegne, 
at Theorier altid taber noget af Kuløren 
og Glansen, naar de skal udføres i Praksis. 
Og det er altid lettere at bygge Stemning 
paa et Møde og at pege paa det forjættede 
Land end at finde Vej dertil. 

V. 0. 

IEII N~VNE 06 NYT lfJI 
Kontorchef Stockfleths Begravelse foregik 

Søndagen den 7. ds. fra Frue Kirh under 
megen Deltagelse . 

Vi minder om, at Jernhaneforeningens 
Generalforsamling finder Sted ]?redagen den 
20. ds. Kl. 8½ Aften i "Gimles" store Sal. 
Medlemmerne venter sig - sikkert med god 
Grunu - en interessant Aften. 

Dansk Jernbaneforbunds store Julefest af-
holdtes ]'redagen den 6. ds. i "Folkets Hus" 
som sædvanlig og med 700 Børn som glade 
Deltagere. Pakmester Bøge ledede Børnenes 
Sange og Lege ligesom sidst. En vellykket 
Fest. 

I Helsingør er J em baneforeningens l'IIed-
lemmer i Færd med at tilvejebringe en Tennis-
bane. Antagelig givet· Jernbaneforeningen et 
Tilskud det første Aar. 

• 
Finanslov-

betænk:ningen. 
Midt under Ministerkrisen kommer 

Finanslovbetænkningen med et Glædes-
budska b til Jernbaneforeningen. Forenin-
gen har gentagne Gange henvendt sig til 
Administrationen og til Ministeren for 
offentlige Arbejder angaaenJe de over-
ordentlig slette Lønforhold, Eleverne og 
Skriverne virkede under. Resultatet blev, 

o ~ ·· -- o 

steriet har overvejet Spørgsmaalet om en 
anden Tantieme-Fordeling. 

Endelig frem gaar det af en Skrivel se 
fra Ministeriet til Finansudvalget, a t Spare-
kom missionen ved sine Undersøgelser af 
Forholdene i ,T ylland-Fyn har fundet, at 
Betjeningen i Ahnindeljghed maatte siges 
at være passende, og at Kommissionen til 
Sommer vil paabegynde U udersøgelsen af 
Forholdene det sjællandske-falsterske 
Distrikt. 

Viel Geschrei. 
Diskussionen om Sammenslutningen 

mellem Jernbaneforeningen og Stations-
forstanderforeningen har allerede antaget 
betydelige Dimensioner i " Dansk J ern-
baneblad". Men det kniber, som vi an-
førte i forrige Nr., stadig med at faa 
Stationsforstanderne til at skrive i D . ,T. 
Udover Hr. Axholm og Hr. Ulsøe-Bruhn, 
der jo begge er personligt interesserede 
i Bladet, fremmøder kun to Navne, Sta-
tionsforstander N. Johansen, K lampenborg, 
og Stationsforstander Kristensen, R egstrup. 
Hr. ,T ohansen, der iøvrigt synes at sympa-
thisere med Sammenslutningen, polemiserer 
ud fra en ganske urigtig Formodning meget 
stærkt mod Stationsforstander Diechma.nn, 
og Hr. Kristensen meddeler i en som det 
synes noget ulden Erklæring, at hans Navn 
af en Fejltagelse maa være kommen blandt 
de 103, der øjeblikkelig gav Sammenslut-
ning-tanken Tilslutning i ,.Vor Stand". 
Men ellers har Hr. ·u lsøe-Bruhn maattet 
holde for, og han har i Sandhed udfoldet 
en febrilsk og r astløs Virksomhed, hvis 
Resultat er tre Artikler. I den første -
til Hr. Diechmann - priser han Særfor-
eningsformen; det gør ikke noget, hvor 
faa man er, naar man bare arbejder 
energisk for sig selv; den "numeriske" 
Overlegenhed (Hr. U.-B. tænker paa J ern-
baneforeningens 2000, D ansk ,Ternbane-
forbunds 5500 og Lokomotivmændenes 900 
Medlemmer) tager sig 1,, folkelig" set godt 
ud, ,, lyder godt i Folkemunde", men er 
selvfølgelig uden den Betydning, som en 
Forening paa 169 Medlemmer, · der ar-
bejder udelulclcende for sig selv. 

I den · anden Artikel - en af vore 
yngre Medarbejdere kaldte den "udtryks-
fuld " , fordi !han havde udfundet, ~at Hr. 

.. , 
rejste Kravet om en Omklassifikation, gik 
Ministerens F orslag om Ophævelsen af 
7de Klasse i Virk eligheden tabt. Folke-
tingsudvalget var øjeblikkeligt paa det r ene 
med, at hvis man gik med til Ophævelsen 
af 7 de Grad, vilde den netop da saa stærkt 
omtalte Omklassifikatfon jo rimeligvis blive 
endnu 6.yrere ved, at en Del Stationer af 
6te Grad rnaatte rykke op i 5te, fordi 
Middelindtægten for en stor Del af de 
øver ste 6te Grads Stationer var alt for 
høj til, at de kunde vedblive at staa i 
Grad med en hel Del af de tidligere 7 de 
Grads Stationer. ,Jernbaneforeningen hen-
vendte sig gentagende til Ministeren og 
Udvalget for at fr else Forslaget, i hvi lket 
ikke alene Stationsforstanderne af 7 de 
Grad, men ogsaa alle A8sistenterne Y!U" 

i høj este Grad interesseret. Men der var 
intet at gøre - Ministeren var utilfreds 
med de Vanskeligheder, hans velmente 
Forslag saa uventet havde mødt, ikke 
mindst fra Stationsforstandernes egen Side, 
og i Udvalget var der in gen Vej frem, 
heller ikke for et Forslag om 1350 Rr.s 
Begyndelsesløn. 

Hr. U. -B. ~skriver i denne Tid atter 
og atter, at Sammenslutningen, som dog 
105 Stationsforstandere skyndte sig at 
yde Tilslutnin g, aldeles ilcke har Rast. 
Hr. U.-B. kan altsaa, naar det passer ham, 
lade være at løbe grassat. Men hvorfor 
kunde Hr. U.-B . <la ikke deu Gang have 
køln et sin rasende Iver og ladet være med 
at skrive op ad Stolper og ned ad Vægge om 
den ulyksalige Omklassifikation, i Nr. efter 
N r. Fra ,Ternbaneforeningens Side ad-
varede man jo atter og atter mod at føre 
denne Sag eller anden Splittelse ind i 
Lønningsarbej det. Hvorfor kunde Hr. 
U.-B. ikke den Gang lade 7de Grad og 
Assistenterne i Fred trække de 34,000 Kr. 
i Land og· derved give en Del af 6te Grad 
en Opryknings- Chance. Vi underlægger 
aldeles . ikke Hr. U.-B.s Optræden den 
Gang nogen ond Vilje, men den var en 
enestaaende K lodsethed. 

At .J ernbaneJoreningen efter den Hi-
storie ikke mere ønskede at beskæftige 
med Sager, udelukkende vedrørende Sta-
tionsfor standerklassen, var baade forsta~--
digt tænkt og loyalt handlet overfor den 
ny Forening. Thi flere K okke ford ærver 
Maden - dette havde jo vist sig. Men at 
Hr. U lsøe-Bruhn efter alt, hvad der er 
gaaet forud, nu over for Br. Jacobsen 
vover .at tale om sin Støtte i Spørgsmaalet 
om 7de Grad, det vidner om, at Hr. U,-B.s 



JERNBANE BLADET. 

Samvittighed i denne Sag maa være af en 
ikke almindelig Robustbed. 

At Hr. U.-B. ender sin anden Artikel 
med at fordrej e Hr . • Jacobsens uigendrive-
ligt sande Ord om, at "Udgivelsen af 
Dansk ,Tern baneblad formentlig nærmest 
bunder i personlige Interesser" - at Hr. 
Hagen gør Forretning baade i bedre og 
_i tarveligt Papier er jo dog en almindelig 
kendt Sag - og fordreje Ordene paa den 
Maade, at de bliver til "vort (Hr. U.-B.s) 
Arbejde bunder i personlige Interes er" -
det er den Slags Taskenspillerkunster, som 
Hr. U .-B. ikke kan gøre for en blot nogen-
lunde forstandig Læsekreds. Vi ved ikke, 
:hvad Hr. U.· B. tidligere i Fred har kun-
net lave af den Art, men denne Gang 
er den virkelig opdaget! 

At Hr. U.- B , der i denne Artikel 
fremhæver, ~t Stationsforstanderne skal 
være sig selv og sig selv nok, ender den 
med et plumpt og ganske ubeføjet Angreb 
paa Hr. .T acobsen noteres hlot for Fuld-
stændigheds Skyld. 

Den tredje - Gud ja, det er drøj t 
baade for os og Læsrrne at komme igen-
nem Hr. Ulsøe-Bruhns uhyre Produktion, 
men nu har vi begyndt paa det, og saa 
maa vi igennem, altsaa: Den tredje Ar-
tikel, Hr. Ulsøe-Bruhn har skrevet, har 
ikke mindre end end fire Overskriifter, 
nemlig: ,,Forenings-Kulissepolitik!! Tre-
kløveret er et Firkløver. Kortene paa 
Bordet. Deplomati og Rævestreger." Den 
omhandler Svig og Træskhed, Venskab og 
Arm i Arm, private Breve og Ihjelslag-
ning og meget mere Den er god. 

- - Hvad behager? .. En til! 
,Ta,- undskyld, ærede Læser, meu det 

unge Menneske, hvis beskedne Opgave her 
i Livet er at skaffe Nyheder til "Navne 
og Nyt" og at levere den ugeutlige 
Fødselsdagskalender, meddeler netop nu, 
at der i det samme Nr. af Dansk ,Tern-
baneblad findes en fjerd e Artikel af Hr. 
Ulsøe-Bruhn, ganske vist uden Navn, men 
da det flittige og beskedne unge Menneske 
paa de knap halvanden Spalte, Artiklen 
spænder, har talt ikke mindre end 17 Ud-
hævelser og 14 'J'ankestreger, er der jo 
ingen Tvivl mulig. Altsaa: Den fjerde 
Artikel hedder "Hr. J ohansens Oirkulære-
Kopon-Erklæring" og beskæftiger sig med 
at tælle de l 03 Kuponer, frem og tilbage, 
hver Gang med et forskelligt Resultat; ' 
snart er der en, der ikke gælder, saa 
trækkes der tredive fra, og saa laanes der 
en, der gælder for ti o. s. v. Det er vir-
kelig ikke morsomt. Og hvis ikke det var 
for Udhævelsernes og Tankestregernes Skyld, 
kunde vi saamænd roligt have sprunget 
den over. 

Dam,k Jernbaneblad gav Ordet frit til 
StationsforRtanderne, og af de 220 tog to 
Ordet ; den ene sagde noget, den anden 
sagde næsten ingen Ting. Men saa tog 
Hr. Ulsøe-Bruhn frit det frie Ord og nu 
har vi allessmmen faaet mere end nok. 
Vorherre bevares! Hvis Hr. U.-B. i næste 
Nr. igen vover at skrive fire Artikler, gør 
baade vi og det unge Menneske Strejke. 
Vore Læsere kan ikke taale mere, og det 
unge Menneske kan ikke taale at tælle 
Tankestregerne. · 

Og naar man saa har sundet sig lidt 
ovenpaa alt dette, kommer man i Tanker 

om, at Hr. Diechmann vist ikke har haft 
det saa godt i Bestyrelsen. Hvor det 
maa være trættende evigt og altid at have 
den Ulsøe-Bruhnske Musik i Ørerne, altid 
at skulle regulere og dæmpe, at skulle 
have Sordinen parat til disse ikke gan· 
ske rent klingende Strænge ! 

Nu, da Sordinen mangler, kan vi alle 
pøre, at det mildest talt er en skrækkelig 
Musik. 

Fortæl. 
(Eftertryk forbyd%). 

39. 
Et s ikkert Kendetegn. 

En Rejsende opgiver at være Jernbane-
mand og at have tabt sin Fribillet. Kon-
'duktøren mønstrer ham mistænksomt og peger 
derpaa hen påa Perronuret: Hvad er Klokken ? 

Den Rejsende (forundret): Ti Minutter 
over halvto ! 

Konduktøren ( sikker i sin Sag): Herut med 
D em -· De har aldrig været Jernbanemand, 
elendige! En Jernbanemand bruger ikke fire 
Ord, naar han kan nøjes med to . En J eru-
banemand siger ikke (vrængende) ti-Minutter 
-over-halvto, men (snoende Overskæget) 
et fyrre! 

40. 
En Indsender skri,·er følgende lovlig stærkt 

duftende, men ikke uvittigs Skildring af For-
retningsgangen paa en af de Stationer, hvor 
der handles med Gødning: 

Ja, · vi handlede baade med Billetter, der 
gav Adgang til Togene, og vi handlede me_d 
Billetter, der gav Adgang til et større eller 
mindre Parti saadan noget hm, noksagt, som 
Gaardrnanden paastaar "sætter Kagen paa 
Bordet". 

Og der var et Rykind paa Stationen fra 
den aarle Morgen ved Sæsontider, naar Pro-
duktet fra LersøJn var ankommet i de bekendte 
,, Sifoner" og stod og knaldede i Ventilerne. 

I lange Vogntog rullede Tøndevognene 
frem foran U dskænkningsanstaltens rød malede 
Port, der paa et bestemt Klokkeslet aabnedes 
af Skomagern1ester Rasmus P eter Madsen , der 
i Forbindelse med sine borgelige Forretninger 
tillige fungerede som Stationens Knaldsignal = Udlægger under Taage og Snefog samt 
som Udskænkningsrnester for Københavns Ren-
holdningsselskabs Lersøprodukter. 

Bevares, hvor Luften i disse Perioder va1· 
svanger af dette grødesættende Fluidium! Sikken 
en Mundfuld frisk Luft man fi~ sig, naar man 
lukkede Vinduet op i den dejlige Foraarsmorgen 
navnlig naar Vinden stod paa fra det lille 
røde Hus. Prosit! -

Inde paa K ontoret gik det Slag i Slag 
med Afsætningen: 

"En Bellet te Kjevenhavn og en te a rejse 
hjem puæ, " til den ene Side og "10 Billetter " 
- ,,hvor stor er Tønden?" - ,,5½ !" 
ratsch, værs'artig ! " til d_en anden Side, 

Jo, der var Skub i Forretningen! 
B. 

Januar. 
15. Trafikinspektør A. F. H. Ziemann 48 Aar, 
15. Stationsforstander H. Voss 53 
16. - H. F. A. Seeriip 53 
17. Fuldmægtig J. L. Mølle;· 41 
18. A. U. Koefod 45 
18. Stationsforstander N. J. Johansen 53 
19. J. P. Christensen 40 
20. N. P. Lindebod 40 
20. Overbanemester M. J. 0. T. Lysholm 58 
20. Værkmester V. V. Mathiesm 44 
20. Assistent A. v. W. Toldberg 37 
21. Stationsforstander P. M. Hjermind 41 

Afleveret paa A vispostkontorat 
Fredag Eftmd. Kl. 6. 

Det solideste Fodtøj til 
billigste Priser En A~~~~a~ns~iland 011· GørmigdenTjeneste 

sker at bytte til Jylland-Fyen, naar De har forhørt Dem andre 
helst til en Landstation . Gode Steder, da at se og overbevise Dem 
Tjenesteforhold haves. Billet om, til hvilke billige Priser, jeg kan 
mrkt. L. bedes indlagt paa dette montere Dem en 2 eller 3 Værelses 
Blads Kontor. · L ejlighed med.stilfulde virkelig ud-

Afbeta ling 
Med rimelig Forudbetaling og I a 
2 Kr. ugentlig levc·res Herre-, Dame-

og Børnebeklæduing. Alle 
der ville have gode Varer 

til l.'imelige Pl.'ise1· 
l 

-Kostume-Stof -

,,Ilan forgyldte Støvle", 
Borgergade 43. 

Hei.-resko fra 6,00 Kr. 
Damesko · 3,25 
Hen·est.øvler . · 6,85 -
Dan1est.ø,,Ie1· 6,85 -
Lange St.øvle1· • 11,85 -

Prjma pløkkede_Militær-

mærket forarbejdede Møbler. Kgl. H~f-lnstrumentmager Gentile Vilkaar. - Fuld Garanti. Cornellus Knudsen Møbeludstyrsforretningen 

støvler med Spænde Briller 
14,85 Kr 

' St. Kongensgade 64 
N. C. Do bel. Tlf. 1

3l16:s. 
.i Pincenez Mod Forevisning af dette Aver-

tissement gives en særlig Rabat. 

Vingaardsstræde 22 
og Hj. af Nikolajgade 13. 

N. NIELSEN 
S krædermester 

152 Nørrebrogade 152 
iKjole-Klæde -
·-Sort Klæde -
-Drenge-Cheviot-
-Herre-Klæde - Den f Orgyldte Støvle Reparationer udføres hurtigt. . _ __ . . _ 1 ~t. l( ahma f110t1nia rlo 1; 

Stort Udvalg af moderne Stoffe r. 
Fint Skræcleri. - Billige Priser. 

/ 



,o:a o ""Y 1'CJt,U v e, .,,,Y N ~t,U ,,vn,, ta1ut1 U tHl 1ur u u11 æve1sern e,s og Tan1rnstregernes :::;kyld, 
kunde vi saa mænd roligt have sprunget 
den over. 

uu,,. ..,,uJ.ou ,uJ,U1.101.i1tH u c4w wi::SLceuKsurnt og peger 
derpaa hen påa Perronuret: H vad er Klokken ? 

ratsch, værs'artig ! " til d.en anden Side. med et plumpt og ganske ubeføj et Angreb 
paa Hr. ,Jacobsen noteres hlot fo r Fuld-
stændigheds Skyld. 

Den R ejsende (forundret): Ti Minutter 
over halvto ! 

Jo, der var Skub i Forretningen! 
B. 

J an uar. 

D en tredje - Gud ja, det er drøjt 
baade for os og L æsPrne at komm e igen-
nem Hr. Ulsøe-Bruhns uhyre Produktion, 
men nu har vi begyndt paa det, og saa 
maa vi igennem, altsaa: Den tredj e Ar-
tikel, Hr. Ulsøe-Bruhn har skrevet, har 
ikke mindre end end fire Overskriifter, 
nemlig : ,, Forenings-Kulissepolitik! ! Tre-
kløveret er et Firkløver. Kortene paa 
Bordet. Deplomati og R ævestreger. " Den 
omhandler Svig og Træskhed, Venskab og 
Arm i Arm, private Breve og Ihjelslag-
ning og meget mere Den er god. 

Danbk Jernbaneblad gav Ordet frit til 
Stationsfor8tanderne, og af de 220 tog to 
Ordet ; den ene sagde noget, den anden 
sagde næsten ingen Ting. Men saa tog 
Hr. Ulsøe-Bruhn frit det fri e Ord og nu 
har vi allessmmen faaet mere end nok. 
Vorherre bevares! Hvis Hr. U.-B. i næste 
Nr. igen vover at skrive fire Artikler, gør 
baade vi og det unge Menneske Strejke. 
Vore Læsere kan ikke taale mere, og det 
unge Menneske kan ikke taale at tælle 
Tankestregerne. · 

Konduktøren (sikker i sin Sag): Herut med 
Dem - · De har aldrig været J ernbanemand, 
elendige! En Jernbanemand bruger ikke' fire 
Ord, naar han kan nøjes med to. En Jern-
banemand siger ikke (vrængende) ti-Minutter 
-over-halvto, men (snoende Overskæget) 
et fyrre! 15. Trafikinspektør A. F . H . Ziemann 48 .Aar. 

15. Stationsforstand er H. Voss 53 
40. 

En Indsender skri ver følgende lovlig stærkt 
duftende, men ikke uvittigs Skildring af For-
retningsgangen paa en af de Stationer, hvor 
der handles med Gødning : 

16. H. F. A. Seeriip 53 
17. Fuldmægtig J. L. Møller 41 
18. A. U. K oefod 45 
18. Stationsforstander N. J. Johansen 53 
19. J. P. Christensen 40 
20. N. P. Lindebod 40 
20. Overbanemester M. J. C. T . Lysholm 58 -
20. V ær km ester V. V. Mathiesen 44 -
20. .Assistent A. v. W. Toldberg 37 
21. Stationsforsf.ander P. M. Hjmnind 41 

- - H vad behager? ~En til! 
,T a, und kyld, ærede Læser, men det 

Og naar man saa har sundet sig lidt 
ovenpaa alt dette, kommer man 1 Tanker 

J a, vi handlede baade med Billetter , der 
gav Adgang til Togene, og vi handlede mej]. 
Billetter, der gav Adgang til et større eller 
mindre Parti saadan noget hm, noksagt, som 
Gaardmanden paastaar "sætter K agen paa 
Bordet" . 

Afleveret paa Avis postkontoret 
Fredag Eftmd. Kl. 6. 

Alle 
der ville have gode Varer 

til J.'imelige P1•ise1· 
I 

-Kostume-Stof -

Det solideste Fodtøj til 
billigste Priser 

,,Ilen forgyldte Støvle", 
Borgergade 43. 

H er1·esko fra 6,00 K1·. 
Da.1nesko - 3,25 
Hen·estøvler . · 6 ,85 -
Dames tøvle.· . 6,85 -
Lange StøvJer - 11,85 -

Prima pløkkede Militær-

Bytning. 
En Assistent paa Sjælland øn-

sker at bytte til ,Jylland-Fyen, 
helst til en Landstation . Gode 
Tjenesteforhold haves. Billet 
mrkt. L. bedes indlagt paa dette 
Blads Kontor. · 

GørmigdenTjeneste 
naar De har forhørt Dem andre 
Steder, da at se og overbevise Dem 
om, til hvilke billige Priser, jeg kan 
montere Dem en 2 eller 3 Værelses 
Lejlighed med sti lfulde virkelig ud-
mærket forarbejdede Møbler. Kgl. Ho

1
f-lnstrumentmager Gentile Vilkaar. - Fuld Garanti. Cornellus Knudsen Møbeludstyrsforretningen 

iKjole-Klæde -
-.sort Klæde -
-Drenge-Cheviot -

støvler med Spænde Briller 
14,85 Kr 

' St. Kongensgade 64 
I N, C. DobeL rrlf. N,5:s. 

Mod Forevisning af dette Aver-
tissement gives en særlig Rabat. 

-Herre-Klæde -
-Sorte Kjole~øjer-
bør gaa til 

Jydsk ~ole-Klædehus 
..- Købmaueruade 46 -., 

. (den røde Butik). Telf. 4293. 

Bemærk : 
Vi har ingen Filial paa Nørrebro. 

Den forgyldte Støvle Reparationer udføres hurtigt. . 15 St. Købmagergade 15 43, Borger_g.ade 43. ::(re:tn~,:1~aj::!'!a.:;is: Ingen F1hal0r. Etablissementets Ni·. Of& Navn 

varerne sendes or. Efterkrav. L.igkiste Magasinet 
K. Dalby, 

Falkoneralle Nr. 54 
Jydske Uldvarer 

8J)ecielt: 
Herreveste og Underbeklædning 

SporvognsJ1e11ge go!ltgor es. 

Københavns en uros Liukistelaoer 
ved 

J. Semler & L. Chr. Petersen. 
Hovedlageret~Vesterbrogade 7 3, 

Hj. af Saxogade, anbefaler ege-
malede Ligkister frai20-22-25 
--28 - 30-32-35-40-45-50 
-60-65 Kr. o. s . v,I 

Hvorfor gaa til Byen!!! 
Naar Hohn & La1•sen hiverer 

paa K1·edit, fra 1 K1·. ngl., 
flotte Hængela.1uper, solide lUøb-
le1·, Sengeudstyr. Husk 

Holm & Larsen, 
Falkoneralle 50, J<' recleriksbe1·g. 1'1f. 7155 

Statsbanepersonalets 
Brandforsikrings Forening 

Ekspeditionskontor : 
V esterbrogade Nr. 26. 

Telefon Nr. 6626. 
Indmeldelser ou 0Dlysninuer Set. Jørgensborgs Herreekvipering Jernbanens Funktionærer er- pr. Brev 

og 

Skrædderi orretningen "Sinius" 
anbefaler saavel de fineste Dessins i Herrelin geri ====---

- S)lecialitet: Manchetlir.necl etter Maal -
som lste .Klasses S kl'æ(lderi forarbejdet af de fineste 

engelske og skotske Stoffer. 
St . J ørgensborg. 

Telef . 3 x 22 og 22 = 6622. - Gl. Kongevej I D. - Telf. 6622. 

holder 15 pCt. Rabat, og Kister eller gennem 'l'illidsmændene, der 
sendes over hele Landet. fo r Køb1mhavn ere: 

Da Kisterne er tilvirket paa 
egne Maskiner, garanteres solidt 
og samvittighedsfuldt Arbejde. 

Største lager i Skandinavien. 
Telf. 2930. Telgr.-Adr.: L. Chr. Petersen. 

Vesterbrogade 73. 

Hr. Rangermester Schou, 
Hr. Overbanemester Folkenberg og 
HT. Lokomotivformand ·Clausen, 

ligesom Assistent B. Bertelsen, 
Revisionen, giver Oplysning om alle 
Foreningen vedrørende Forhold 

Afbeta ling 
Med rimelig Forudbetaling og 1 a 
2 Kr. ugentlig levc·res Herre-, Dame-

og Børnebeklædning. 
Vingaardsstræde 22 

og Hj . af Nikolajgade 13. 

N. NIELSEN 
Skrædermester 

152 Nørrebrogade 152 
Stort Udvalg af modern e Stoffer. 
Fint Skræderi. - Billige Priser. 

Af faJ~~l~r~ø~t~e Bøg 
Sorteret stort eller sma at til Ind-

fyring eller Optænding, pr. 100 
Pd. 1 Kr. 25 Ø re, pr . 1000 Pd. 

12 Kr. Frit i Hue. 
A. Qvist~aa.rd, · . 

'1'ele:f. 3106. l !'alkoneralle 9 4 . 

Albert Wiwels 
Børnekonf ektionsforretning 

Vesterbrogade 48 anbefales. 
Telefon 9451. 

J ernbanefunktionærer Rabat. 

C. G. P o u Is en, 
·Juveler og Guldsmed. 

Vesterbr ogade 50, 
an befaler sit store 

Lag-e1• af Gnid, Sølv o,t Elek-
trop!et samt J.:011t1•0 Jl erede 

ForJovel sesrin ge. 
Jernbanefunktion ærer Rabat. 



Forlang altid 

OTTO 
MØNSTED' 

Afbetaling 
med 1 a 2 Kr. ugentlig. 

Herre-og Dameklæder 
Værnedamsvej ~. 

H. H. Rasmussen & Søn's 
iiapirhandel, Bog-binderi o~ 

Protokolfabrik, 
Hyskeustræde 10, Telef. 17040 . . 

Leverandør til de danske Statsbaner. 
Kontor- og Tegnerekvisiter, 

Protokoller og Arkivæskt r 
Alle Tryksager hurtigt og billigst. 

Statens Papir leveres ved Indsen,lelsc 
af R ekvisition. 

C. M. Poulsen, 
Tapetserer &Møbelforretning 

Lager af polstrede Møbler. 
Specialitet: Chaiselong-uer. 

Alle R eparatiouer udf. billigt. 
St. Kongensgade 45. Telf. 23011. 

tf:VHIN;~s'.~u 
104. GLI(ONGEVEJ 1J 

Briller. Kikkerter. 
AUT. INSTALLATØR AF 

ELEKTRISK LYS. 
frJi Bartel Mogansan, 

D'Herrer Medlemmers Opmærk-
somhed henledes paa, at jeg le-
verer Assistentuniformer (Frakke 
og Benklæder) for en Betaling af 
80 Kr. pr. Uniform. Uniforms-
kapper for 70 Kr. pr. Stk. Smukt 
forfærdigede. Og garanteres for 
god P asning samt ekstra godt 
Klæde og smukke og solidt for-
·arbejdede Distinktioner. 

Chr. Rasmussens Enke! 
Badstuegade 19. Aarhus .. 

Ir 
Normal Shag 

15 Øre pr. 1/ 10 Pd. 

lanoskaaren, lys oo velsmaoende. 
Chr. Augustinus. 

Brødr. J. & 0. Timm. 
Vesterbrog. 44. Kbhvn. B. Tlf. 2745. 
Lamper. Belysningsartikler. 

Køkken-Udstyr. 
Trækfrie Billetvinduer. 

(W ell ej us Konstruktion). 

Martin Petersen, 
(P. R. Neermaun's Eftf.) 

Snedkermester. 
Kontor og Værksted: 

Gas-v-aerksv-ej s, :MJ.. bg_ 

Anbefaler sig med 
l\Iøbel- og Bygningsarbejde samt 

Kontor- og Butiks-Inventar. 
Reparationer udføres. 

Teleton 18,298. 
(Lev , randør til Statsbanerne). 

Spec.: l\fonteri_ng .af 2, 3 ?g 4 ,V ær.s 
L ejligheder. R1m ehge BetalmgsvJlkaar. 

Frederiksborggade 41. 
ved Dr .. L ouises Bro. 

Foreninu for Ligbrændinu. 
Ifølge Lov af lste April 189? 

kan Ligbrænding kun udføres, 
noor rlon <i fil,xrlo hl'lr n!'ll'I.P.t. 11:i 

JERNBANE BLAD ET. 

Re1iarationer 111lfores paa en halv Time. 
H erresaaler Kr. 2. lO I DamesaalerKr. 1.30 
H errehæle - 0.65 Damehæle - 0.55 
Alt Fodtøj fø res paa Lager 01; sælges til 
Fabrikationspriser saavel til Forhandler e 

som Private. 
300 Pai· repareres daglig. 

1900. 
Vesterbrogade 126. Telefon 2281. 

, 

Har De Tandpine 
llrug Chr, V. Mendes herøml• 

DENTIN 
- bartlg stiller de heftigst• 
Smerter. - Faa1 I Glas A 45 ø,... 
Ad••r• IRocl Bfterllplnirer, ' ~:ør•·., lalll'ialhand1I I 

'l'll . - Telefon !«li 

10, 20 a 30 pCt. under Butikspris. 
Bord-Servicer, 
Køkkenudstyr, 
Lamper, = Servantestel, 

sælges direkte fra Lager. 
Vestergade 7, Opgang i Porten. 

Christian Christensen, 
Telefon 7007. 

C. W. Obel's 
C i o ar- og .To b aks fabrikker 

i Aalborg. 
L ager:og Udsalg i Københavr. 

1. Frederiksberggade 1. 
Telefon 36ti9. 

Skotøjsf o r1·etningen 
Bjørn, 

6, La.·s~jø1•nsst1·æ<le 6, 
anbefaler sig til det ærede Publikum med 
et efter Nutiden stort og elega nt L ager af 

Herre-, Dame- og Børnefodtøj, 
;;;el fabriks- som haandforarbejdet. R e-
parationer udføres hurtigt, smukt og billigt· 

Camillus Nyrop's Etablissement 
Købmaoeroade 43, K. ,:-

WIENER~ AKVAVIT ::e!:: SNAPS 
Serveres paa alle Restaurants & Cafeer. 

Forhandlere over hele By~n og i Forstæderne. 

HUSK BAZAR CAFEEN 
indr. sam·m e Rabat, som ~ives paa .Jernbanerestaurationen. 

Ca1.~1 Jacobsen, ·~ Il~-~ Første Klasses Sk1·ætleri. 
13, Falkoneralle 13, 

:Nye 02' moderne Stoffer l1aves altid pai1, Lager til billige Priser. 
Jernbanefu nktionær er 5 Jl Ct. Rabat. 

Vesterbros Badeanstalt, 
Kolde og tempererede Styrte-
Dampstraale-
Varme K ar-
Afsæbningsbade med Styrte-
Halvrussiske og russiske Damp-

Vesterbrog. 36. T~~~e~:!~s. 

BADE 
Elektr. Lysbade og fo radiske (elektr. ) Kar-
Medicinske og transportable . . 

til billigste Priser. - Moderneste Indrctnrng. - Kuponkort betydelig Rabat. 
Dampbade med tempereret Styrtebad, Straale- og Sædebad (inklusive Haand-

klæcle, Sæbe og Fiber) 40 Øre. li> Abonnementsbillet.ter 5 Kr. 

Tobaksfabriken "Holland". 
Badstuestræde 5, København K. Telef. 29403 

(den ældst€\ Fabrik for direkte Sal~ til_ Forbr~1gerue) 
har ikke forhøjet ~=nd Priser. men uclsælger sta<l,g sine hø1t renommerede Røg-
tobakker og Cigarer med henholdsvis 32 % og 25 % Rabat 11111le1· tlen _g~mle ~!-
mindelige Butikspris. - R eel og hurtig Ekspedition. Fo_rl~ng vore Pnshster t~l-
stillede. Nævn "Jernbanebla1let" naar De skriver efter Pnshste, som sendes gratis. 

Filialei.·: J<'rederikssundsvej 60. - Pi.·æstøgade 13, Ø . 

A. Christensen, Vejle. 
Engelsk Klædelager (lmpo1•t). High class Tailor-Eta-
blishment. Complete stock of eve1·ything fo1· Gentlemen. 

CJn-isti Hatte - lUanchetlinne,l - Spo1·tsartikler. 

Cafe Ungarn'' '' Vester Boulevard 13, 
, -is a , ,js _Husmandsk1.•editfo1.•eningen for::østif'terne 

anbefales til de ærede Rejsende. 
Billig a la carte hele Dage:n. 

2 Minutters Gang fra Stationen. 
}Ei.·b. V . o .:Haumann. 

Mathiesen & Hansens 
Skrædderetablissement, Esb·er 



, . -- __, --
._ • 

Afbetaling 
med 1 a 2 Kr. ugentlig. 

Her re- ou Dameklæde r 
Værnedamsvej ~. 

H. H. Rasmussen & Søn's 
P ·apirhandel, B ogbinderi o~ 

Protokolfabrik, 
Hyskenstræde 10, Telef. 17040. 

Leverandør til de danske Statsbaner. 
Kontor- og Tegnerekvisiter, 

Protokoller og Arkivæsk, r 
Alle Tryksager hurtigt og billigst. 

Statens Papir leveres ved Indsemlelsc 
af Rekvisition. 

C. M. Poulsen, 
Tapetserer & Møbelforretning 

Lager af polstrede Møbler. 
Specialitet: Chaiselone;uer. 

Alle Reparationer udf. billigt. 
St. Kongensgade 45. Telf. 23011. 

Briller. Kikkerter. 
AUT. INSTALLATØR AF 

EL E K T R I S K LY S. 

Bertel Mogensen, 
Boruporten Aarhus. 

Uovertruffen 
Java Kaffe 

92 Øre pr. Pd. 

I=--' L...--=--=-----_-_d] 
Brødr. J. & 0. Timm. 
Vesterbrog. 44. Kbhvn. B. Tlf. 2745. 
Lamper. Belysningsartikler. 

Køkken-Udstyr. 
Trækfrie B illetvinduer. 

(W ellej us Konstruktion). 

Martin Petersen, 
(P. R. Neermann's Eftf.) 

Snedkermester" 
Knntor og Værksted: 

Ga.s'V'aerks-v-ej 8, :MJ..'bg. 
Anbefaler sig med 

l\Iøbel- og Bygningsarbejde samt 
Kontor- og Butiks-Inventar. 

Reparationer udføres. 
Telefon 18,298. 

(Lev ?randør til Statsbanerne). 

Spec.: Montering af 2, 3 og 4 V ær.s 
Lejligheder. Rim elige Betalingsviilkaar. 

F rederiksbo1·gg ade 41 . 
ved Dr. L ouises Bro. 

Forenino for Liubrændin1cr. 
Ifølge :Lov af l ste April 1899 

kan Ligbrænding kun udføres, 
naar den afdøde har naaet 18 
Aars Alderen og før sin Død har 
underskrevet en i testamentarisk 
Form affattet Tilkendegivelse af, 
at han eller hun vælger denne 
Form for Ligbegængelse. 

Blanketter til saadanne T:.1-
kendegivelser udleveres gratis paa 
Foreningens Kontor Skinde1rgade 
38, I . Sal, samt bos Assistent A. 
Borregaard, Gl. Kongevej 164, 
hvor tillige Indmeldelser mod.tages 
og Oplysninger gives. 

Til Krematoriet og Urnehallen 
er Adgang for Medlemmer og an-
dre med" Adgangskort forsynede 
hver Søgnedag Kl. 1-2 og hver 
Søn- og Helligdag Kl. 12-2. 

H. P. Balsle11r. 
Statsbanernes Kørselsentreprenør. 

Kontor: Den ny Godsbanegaard 
(Hovedbygningen). 

Alt Stykgods besørges til og fra 

' 

Jernbanen, til den af Stats- · 
banerne fastsatte Pris. 

Telefon 4571. Privat Telefon 7402. 

10, 20 a 30 pCt. under Butikspris. 
Bord-Servicer, 

C K øk_kenudstyr, 
Lamper, = Servant estel , 

sælges direkte fra Lager. 
Vestergade 7, Opgang i Porten. 

Christian Christensen, 
Telefon 7007. . 

C. W. Obel's 
C i o ar- ou T o b ak s f ab ri k k er 

i Aalborg. 
L ager:og Udsalg i Københavr, 

1. Frederiksberggade 1. 
Telefon 3669. __ .. ___ . - -----·-----------

Skotøjsforretningen 
Bjø rn t 

6, La1·sbjornsstræde 6, 
anbefaler sig til det ærede Publikum med 
et efter Nutiden stor-tog elegant Lager af 

Herre-, Dame- ou Børnefodtøj, 
~;el fabriks- som haandforarbejdet. R e-
parationer udføres hurtigt, smukt og billigt-

Camlllus Nyrop's Etablissement 
Købmaoeroade 43, K. 

Sygepleje-Rekvisitter 
og Bandager. ' 

Funktionærer ved Statsbanerne indrøm-
mes 20 pCt. R abat, for Bandager s V ed-

kommende dog kun forsaavidt de ere 
Medlemme.· af Sygekassen. 

Brødr. Reddersen. 
Etablissement for Herreklæder. 

Anbefaler sig i 
UNIFORMSBRANCHEN. 

Uniformølmrandør til Stal og Kommune. 
Levering af 

= Elegant civil Beklædning.= 
Nørregade 13, I. S. København. 

Tandlæge C. Just. 
K ø blllagergade 55, 1. T elf. 17171. 

10-4. Søn- og H elligdage 9-11. 
(Andre Tider efter Aftale.) 

Kunstige Tænder. Tan1lsæt D!len 
Gane11la1le. Porcellænsplomber. 

Medlemmer betydelig Moderation. 

Halvruss1ske og russiske Uamp-
Elektr. Lysbade og fa radiske (elektr.) Kar-
Medicinske og transportable 

til billigste Priser. - Moderneste Indretning. - Kuponkort betydelig Rabat. 
D a lllp ba de med tempereret Styrtebad, Straale- og Sædebad (inklusive Haand-

klæde, Sæbe og Fiber) 40 Øre. In Abonnementsbilletter 5 Kr. 

Tobaksfabriken "Holland". 
Badstuestræde 5, København K. Telef. 29403 

(den ældste Fabrik fo r dir ekte Salg til Forbrugerne) 
har ikke forhøjet ~'IIG Priser. men udsælger stadig sine højt renommerede Røg-
tobakker og Cigarer med henholdsvis 32 % og 25 °lo Rabat 11111\er 1len gamle al-
mindelige Butikspris. - Reel og hurtig Ekspedition. Forlang vore Prislister til-
stillede. Nævn "Jernbanebla1let" naar De skriver efter Prisliste, som sendes gratis. 

Filialer: Frederikssnndsvej 60. - Pi.·æstøgade 13, Ø . 

A. Christensen, Vejle. 
Engelsk Klædelager (Impo1·t). High class Tailor-Eta• 
blishment. Complete stock of eve1·ything fo1• Gentlemen. 

Christi Hatte - lUanchetlinned - Sportsartikler. 

Cafe ,,Ungarn'' 
Vester Bouleva·rd 13, 

·vis it vis_Husmandsk1.·Nlitfo1.·eningen for: østifterne 
anbefales til de ærede Rejsende. 

Billig a la carte hele Dage::o.. 
2 Minutters Gang fra Stationen. 

)F.rb. V. o.:Hann1ann. 

. Mathiesen & Hansens -
skrædderetablissement, Esbjerg, 

anbefales tl'lh•1·. Jernbanefunktionære1.·. 
saavel Uniformer som civile Klædninger. 

Tele fon 140. 

Prøv mine anerkendte Frugtvine,· 
absolut bedst e og billigste Fabrikata. 

Portvin, Sherry, } 50 Øre, { Rø1lvin , Ribsvin, 
. }fadeira, Tokayer, p r. 6 Fl. 10 pCt. Æblevin, Rhinskvin 

Ekstrafin '10 Atir gammel, lagret, fransk Vin 50 Øre. Cacao-Likør 95 Ø re pr. 1/i, 
50 Øre pr. ½ Fl. Cognac fra 50 Øre pr. Flaske. Varerne sendes og bringes ove~alt. 

Filip Christensen, H. C. Ander~ensgade 7. 
K~benhavn K. Telefon 22011. 

Th. Buchhave, Fotografi~ke Atelier, 
Nørrebrogade 27. København N. 

T e l e fon 16239. Atelieret lukket hele Søn1l agen. T e l e fon 1 6239.. 
Fot ografe ring af Groppe i.•. - Inte1.•iø1.•e 1.·. 

E muls ions bille de r sam t alt Atelie 1.•a1.•be jde. 

Larsens Lokaler, 
'f elf. 274. St. Annæplac;ls 13, Telf. 274. 

anbefales større og mindre Selskaber. 
Trykt hos J. Nielsen, Nyvej 19, V. 
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