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Viceforretnings-
føreren. 

Portør Charles P etersen . 

Som tidligere meddelt er der foregaaet 
en R ekonstruktion 'af Dansk J ernbane'-
forbunds Hovedbestyrelse, efter at den 
tidligere F ormand, Chr. Nielsen, har taget 
sin Afsked af Banernes Tj eneste og er 
overgaaet til Stillingen som Forretnings-
fører for Dansk J ern baneforbund. I Ste-
det for 0 hr. Nielsen er Suppleanten, 
Portør Charles Petersen, K øbenhavn, ind-
t raadt i Hovedbestyrelsen som R epræsen-
tant for Stationspersonalet, og samtidig 
er P . valgt til at · indtage Stillin gen som 
Viceforretnin gsf ører . 

Vicef or relningsf øre rsti ll ingen bliver ikke 

Den sam1nenstyrtede Jernbanebro. 

Broen over St. Lawrenze-Floden. 

Den store Broulykke i Frankrig, hvor 
et Tog styrtede i L oirefloden ved Pont-
de-Ce, er hurtigt bleven efterful gt af en 
endnu større Broulykke i Canada. 

Forrige Fredag er den store, endnu 
ikke helt fuldførte Bro, der ved Byen 
Quebec fører over St. Lawrence-Floden, 
styrtet sammen, medens et Lokomotiv 
med 3 Vogne befandt sig paa den. Ifølge 
Telegrammerne er 80- 90 Mennesker 
dræbte eller tilskadeko mne og Skaden 
paa Broen anslaas til halvanden Million 
D0l!2.r~ S!kk~rt er d.0~ mf'g0t st.~!4~~, t½.~ .. 
Ulykken betyder fo rmentlig, at hele Broens 
Konstruktion hviler paa fo rkerte Bereg-
ninger, saa at Arbejdet delvis maa gøres 
om fra Grunden. 

Vort ovenstaaende Billede viser Broens 
Udseende. Som den var projekteret, vilde 

tage R eduktioner paa andre Kantr. r, hen-
vi ste vi blandt a ndet ti l, hvorledes denne 
Reduktion vilde virke sn m en Stimulans 
for de r eaktionære Tendens er, der altid 

den betyde en R ekor d paa Brobyggeriets 
Omraade. Broen hvilede paa kun 2 Pil-
ler nær inde ved Bredderne og opnaaede 
herved en Spændvidde, der endog overgik 
Forthbroens 2 H ovedspand. 

Broen var bygget helt af Staal og 
havde en samlet Længde af 3300 F od. 
K ørebanen, der laa 150 F od over Vand-
spejlet, var 63 Fod bred og havde fo r-
uden D obbeltspor for .Ternbanetrafik til-
lige Dobbeltspor for Sporvognstrafik, 2 
Kørebaner for almindelig V ogntrafi.k og 

Broen var projekteret til ca. 20 Mil-
lioner Kroner. D en ejes af et særligt 
Selskab og byggedes af et Brokompagni 
i Philadelphia . Den var beregnet at 
skulle være helt fuldført om et P a r Aar. 

F orstaar man saaledes de F ølelser, 
der ligger bag Indlægene i "Vor Stand ", 
saa tilgiver man ogsaa den Overdrivelse 
i Formen, en kelte af dem har faaet. Men 
,.,, ...,. TT- -l "-- --- 1 -- ..'.1 - ·----~~ ,_..,., A -i.: 1~ ..... 1.: 1 ,.,. 

Men R eaktionen har vist sit gule Ansigt 
om end under Anonymitete.1s Maske. 
Men man skal ikke forsværge, at den ikke 
en skønne Dag iklæder sig N avn, thi Mini-
sterens Afgørelse har givet den et godt 
Agitationsstof. Oitoyen. 

Situationen . 
Mens L ønningskommissionens Betænk-

ning i den dybeste H emmelighedsfuldhed 
underkastes den sidste B earbejdelse i de 
ministerielle D epartementer for ved Rigs-
dagssamlingens Begyndelse at kunne fore-

. ligge som et vel afslebet Regeringsforslag, 
svir rer de utroligste Rygter rundt i Luften 
om F orslagets r eelle Værdi for Personalet. 
D et er et Særkende for Situationen, at 
det store Flertal af P er sonalet, hvis ·L øn; 
ninger er under de 1500 Kr. og saaledes 
ifølge Kommissoriet særlig skulde · være 
Genstand for betydelige Forbedringer, 
fæster mest Lid til de ildevarslende Rygter 
Gw, ai-L l~vffiil1~~siuneri.~ ~vi·r,la.~ Lun g i.l.i.-iL 

ud paa en ren Omlægning af Lønning-erne 
uden nævneværdige F orbedringer. Ma atte 
disse Rygter blive gjorte til Skamme! 

Men det er i hvert ·F ald sikkert, at 
der blandt P ersonalet hersker en afgjort 
Mistillid til dette gel!ejme K ommissions-
arbejde, som ikke maa komme frem for 
Dagens Lys, og Tilliden til Kommissionens 
høj t priste Sagkundskab har faaet et alvor-
ligt Knæk, efterhaanden som det blev 
aabenbart, at Finansministeren, sit Løfte 
til Trods, stadig er smuttet udenom et 
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Portør Charles Petersen. 

Som tidligere meddelt er der foregaaet 
en Rekonstruktion · af Dansk Jern bane-
forbunds Hovedbestyrelse, efter at den 
tidligere Formand, Chr. Nie"lsen, har taget 
sin Afsked af Banernes Tj eneste og er 
overgaaet ti l Stillingen som Forretnings-
fører for Dansk Jern baneforbund. I Ste-
det for Chr. Nielsen er Sµppleanten, 
Portør Charles Petersen, København, ind-
traadt i Hovedbestyrelsen som Repræsen-
tant for Stationspersonalet, og samtidig 
er P. valgt til at · indtage Stillingen so m 
Viceforretningsf ører. 

Vicef orrelningsf ørerstillingen bliver ikke 
nogen blot og bar "Titel '', saaledes som 
Næstformandstillingerne i Reglen er, hvor 
der find es en energi sk Formand. Da Ge-
neraldirekt ionen som bekendt kun vil ind-
lade sig i F orhandlin g med ansatte om Per-
sonalets .Anliggender, vil det for en Del 
blive Viceforretningsføreren, der kommer 
til at repræsentere Forbundet overfor Ad-
ministrationen. Og sikkert vil han, ved 
Siden af Forretningsføreren, komme til at 
bære et stort Arbejde i den kommende 
Tid. 

Charles P etersen er vel kendt blandt 
F orbundettS Medlemmer. H ans Forenings-
interesse er af gammel Dato, og han har 
deltaget i næsten alle Forbundets Kon-
gresser, ligesom han i fl ere Aar har været 
Medlem af den sjællanll-falsterske Syge-
kasses Repræsentantskab. P. er en dygtig 
'l'aler og en vindende Personlighed. 

Reaktion. 
Da vi i sin 'l'id udtalte vor Beklagelse 

af, at Ministeriet ikke havde set sig i 
Stand til at tilstaa Stationsmestrene den 
Frirejse i 2den Klasse, som de billigvis 
havde Krav paa, uden samtidig at fore-

Den store Broulykke i Frankrig, hvor 
et Tog styrtede i Loirefloden ved Pont-
de-Ce, er hurtigt bleven efterfulgt af en 
endnu større Broulykke i Canada. 

Forrige Fredag er den store, endnu 
ikke helt fuldførte Bro, der ved Byen 
Quebec fører over St. Lawrence-Floden , 
styrtet sammen, medens et Lokomotiv 
med 3 Vogne befandt sig paa den. Ifølge 
Telegrammerne er 80--90 Mennesker 
dræbte eller tilskadekomne og Skaden 
paa Broen anslaas til halvanden Million 
D el!"!.~~.. Sikk~rt er d.~ m~g~ st~~~~-, t~: 
Ulykken betyder formentlig, at hele Broens 
Konstruktion hviler paa forkerte Bereg-
ninger, saa at .Arbejdet delvis maa gøres 
om fra Grunden. 

Vort ovenstaaende Billede viser Broens 
Udseende. Som den var projekteret, vilde 

tage Reduktioner paa andre Kant.r,r, hen-
viste vi blandt andet til, hvorledes denne 
Reduktion vilde virke snm en Stimulans 
for de reaktionære Tendenser, der altid 
findes i en Forening Rom J ernbanefor-
eningen, og give dem ny Luft under Vin-
gerne. Og da vi har et ganske godt 
Kendskab til Forhold og ~fankesæt inden-
for .Jernbaneforeningskredse, har vi hurtigt 
faaet Ret. I det Par Numre af "Vor 
Stand", som er udkommen siden da, er 
allerede fremkommen en Del Indlæg om 
Sagen. Dette er ganske naturligt og selv-
følgeligt, og det kan kun tjene ,Jernbane-
foreningens Medlemmer til Ære, at de 
saa varmt interesserer sig for dem, som 
følger efter. Overhovedet tiltrænger det 
ikke nogen undskyldende Forklaring, at 
en Forening, der har til Formaal at ar-
bejde for Forbedringer for sine Medlem-
mer, kvier sig ved, naar den for enkelte 
af disse tværtimod maa indkassere Tab. 
Og den Omstændighed, at Ministeren har 
været saa forholdsvis hensynsfuld at Jnd-
tage de nuværende Medlemmer for Ned-
sættelsen kan kun delvis berolige Foreningen. 
N aar man fra anden Side finder det pas-
sende ligefrem at triumfene og stadig ikke 
kan finde Komplimenter nok overfor den 
Minister, man til dagli~ ikke har Haans-
ord nok tilovers for, da kan man ikke 
undlade at forestille sig, hvorledes 
de samme Kredse vilde stille sig, hvis en 
Nedsættelse af en eller anden .Art ramte 
en af de Klasser, de særlig gør Jagt paa. 

den betyde en Rekord paa Brobyggeriets 
Omraade. Broen hvilede paa kun 2 Pil-
ler nær inde ved Bredderne og opnaaede 
herved en Spændvidde, der endog overgik 
Forthbroens 2 Hovedspand. 

Broen var bygget helt af Staal og 
havde en samlet Længde af 3300 Fod. 
Kørebanen, der laa 150 Fod over Vand-
spejlet, var 63 Fod bred og havde for-
uden Dobbeltspor for Jernbanetrafik til-
lige Dobbeltspor for Sporvognstrafik, 2 
Kørebaner for almindelig V ogntrafi.k og 

Broen var projekteret til ca. 20 Mil-
lioner Kroner. Den ejes af et særligt 
Selskab og byggedes af et Brokompagni 
i Philadelphia. Den var beregnet at 
skulle være helt fuldført om et Par .Aar. 

Forstaar man saaledes de F ølelser, 
dtir ligger bag Incllægene i "Vor Stand", 
saa tilgiver man ogsaa den Overdrivelse 
i Formen, enkelte af dem har faaet. Men 
en Undtagelse danner en Artikel i Bla-
dets sidste Nummer. Her har vi Reak-
tionen, den ægte uforfalskede Reaktion, 
der af Hensyn til en Foreningen over-
gaaet Modgang straks er parat til at 
ofre den Solidaritetsfølelse mellem alle 
Medlemmer, der er selve Organisations-
tankens Grundvold. .Artiklen, der ikke for 
intet har Overskriften "Ofringer", munder 
ud i det kyniske Spørgsmaal til J ern-
baneforeningens L edelse, om den, hvis 
Stationsmestrenes Kørselsret i 2den Klasse 
ikke kan opnaas paa andre Betingelser 
end de i Ordre D 1018, ,,af al Magt" vil 
arbejde paa at faa Stationsmestrene sat 
ned igen! 

Hvis Jernbaneforeningens Ledelse over-
hovedet vil værdige et saadant Spørgs-
maal et Svar, vil det formentlig lyde kort 
og fyndigt, at den nuværende Ledelse ikke 
vil underskrive Foreningens Dødsdom 
som Etatsforening. Thi det er givet, at 
den Forening, der vilde sætte sig til 
Maal at faa berøvet nogle af sine Med-
lemmer en tilstaaet Forbedring, der i sig 
selv er retfærdig, havde beseglet sin Døds-
dom, samtidig med at den udleverede sig til 
Ministerens og Offentlighedens Foragt. 

"Vor Stand" har, som man kunde 
vente det, i en lige saa kort som fyndig 
Kommentar stemplet Artiklens Tendens . 

Ulllg l UtHl uy uet>Lt:l .n.e wweugueUtilUlUUeU 

underkastes den sidste Bearbejdelse i de 
ministerielle Departementer for ved Rigs-
dagssamlingens Begyndelse at kunne fore-

. ligge som et vel afslebet Regeringsforslag, 
svirrer de utroligste Rygter rundt i Luften 
om Forslagets reelle Værdi for Personalet. 
Det er et Særkende for Situationen, at 
det store Flertal af Personalet, hvis -Løn~ 
ninger er under de 1500 Kr. og saaledes 
ifølge Kommissoriet særlig skulde være 
Genstand for betydelige Forbedringer, 
fæster mest Lid til de ildevarslende Rygter 
ow, ai~ K u w111i-,bivne11~ ~\,10::,ld.~ :Luu §å.Qi" 

ud paa en ren Omlægning af Lønning-erne 
uden nævneværdige Forbedringer. Maatte 
disse Rygter blive gjorte til Skamme! 

Men det er i hvert Fald sikkert, at 
der blandt Personalet hersker en afgjort 
Mistillid til dette gel!ejme Kommissions-
arbejde, som ikke maa komme frem for 
Dagens Lys, og Tilliden til Kommissionens 
højt priste Sagkundskab har faaet et alvor-
ligt Knæk, efterhaanden som det blev 
aabenbart, at Finansministeren, sit Løfte 
til Trods, stadig er smuttet udenom et 
afgørende Svar til Lønningsudvalget paa 
dets Forespørgsel, om det kunde faa Kom-
missionens Betænkning til skriftlig U dta-
lelse eller ikke. 

Mens der saaledes rundt omkring her-
sker den største Spænding og Forventning 
om Indholdet af det Lønningsforslag, som 
Regeringen og Kommissionen har været 
lige enige om at forholde Personalets Re-
præsentanter Medindflydelse paa, traf 
Dansk ,Ternbaneforbunds sidste Kongres 
sine Dispositioner med alle Eventualiteter 
for Øje. Og det er for en Tilskuer aaben-
bart, at Situationen for denne Organisa-
tionernes yderste venstre Fløj hurtigt har 
tilspidset sig til en stille Kamp med .Jern-
baneadministrationen, en Kamp, der anga~r 
det for alle Organisationer grundlæggende 
Spørgsmaal: Forholdet mellem Personalets 
Organisationar og .Administrationerne. 

Man har en Følelse af, at Jernbane-
administrationen i diametral Modsætning 
til Jernbaneforbundets Radikalisme, be, 
finder sig paaEtatsadministrationernes højre 
Fløj i alt, hvad der drejer sig om For-
holdet til Personalet, og det ti 1 Trods 
for, at der alene i ,Ternbaneetaten eksi-
sterer noget saa fremskredent, som en 
officielt fastslaaet Forhandlingsret. Det 
er da næsten en given Ting, at disse to 
Yderfløje, den konservative .Administration 
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og det radikale Forbund, der maaske 
netop betinger hinanden som Aarsag og 
Virkning, ikke just lever i den bedste 
Forstaaelse. 

Der er i den seneste Tid naaet et Par 
Tilfælde til Offentlighedens Kundskab, som 
i sig selv maaske synes smaa, men som 
begge ligesom i et Lyngliint oplyser For-
holdet og viser den udenfor staaende 
Betragter, hvor dybe '.Modsætninger der 
maa ligge bag, og hvor spændt en Ka-
rakter Forholdet antager. 

Det ene Tilfælde er et Par udvekslede 
Skrivelser; en Skrivelse som General-
direktionen for nogen Tid tilba ge har 
sendt Dansk .Ternbaneforbunds daværende 
Formand, medens denne endnu var tj enst-
gørende i Etaten, og hvori Generaldirek-
tionen beklager sig over Formen i nogle 
fra Forbundet modtagne H envendelser, 
samt tilkendegiver, at lignende Skrivelser 
i Fremtiden vil lades ubesvarede - og 
Dansk Jernbaneforbunds Svar herpaa. 

Det er ganske selvfølgeligt, at Skri-
velser, der udveksles mellem Personalets 
Organisationer og de Myndigheder, som 
er overordnet Personalet, skal være holdte 
i en høflig og sømmelig Form, derom bør 
ingen Tvivl herske. Hvorvidt der kan 
have været Grund til Anke over Formen 
i de i Generaldirektionens Skrivelse om-
talte Henvendelser fra Forbundet, kan 
kun de bedømme, som kender dem. Men 
dette har i og for sig mindre Interesse 
for en almen Betragtning, det interessante 
er selve det Lys, Skrivelserne kaster over 
Situationen. Og en mere almen Interesse 
har dernæst de Steder i Skrivelsen, 
der giver Udtryk for Administrationens 
Opfattelse af Organisationerne og af den 
Stilling, Forhandlingsretten giver disse. 
Herom har man hidtil kun kunnet skønne, 
men Skrivelsen udtaler sig paa to Steder 
direkte derom. Først, hvor Dansk J em-
baneforbunds Hovedbestyrelse betegnes 
§lom "en ansvarsløs Bestyrelse for en For-
ening af en Del af Personalet" i Mod-
sætning til den ansvarlige Generaldirektion. 
Og senere, hvor det hedder: 

Generaldirektionen sætter vel Pris paa ved 
Forhandling med Personalets Foreninger om 
tjenstlige Forhold at lære P ersonalets Ønsker 
at kende og mener, at Forhandling i mange 
Tilfælde kan virke til Gavn for Personalet, 
og vilde derfor anse det for beklageligt, om 
den ovennævnte Skrivemaade i Henvendelser 
fra Forbundet maatte træde hindrende i Vejen 
for, at Generaldirektionen kan indlade sig 
paa Forhandlinger med samme. 

overlhest,vrnham for hrndr .T Arn hirnP-

JERNBANE BLADET. 

handle med deres Foresatte, kan hermed ikke 
alene være ment, at Generaldirektionen skulde 
have Lejlighed til at lære Personalets Ønsker 
at kende, men , ogsaa at der virkelig skulde 
forhandles paa den Maade, at begge Parter 
have Pligt til at lade sig overbevise af Mod-
partens Argumenter, naar man fandt, at disse 
var fyldestgørende og at repræsentere Retten. 

Det maa erkendes, at Damk .Jernbane-
forbunds Ledere med taktisk Klogskab 
har benyttet Lejligheden til at hævde de 
Anskuelser om Forholdet mellem Admi-
nistration og Personale, som ikke alene 
for Forbundet selv, men for alle Organi-
sationer, hvilken Etat de end tilhører, maa 
staa som de grundlæggende. Og For-
bundet har ved sin djærve Hævdelse heraf 
gjort sig fortjent til de andre Organisa-
tioners Anerkendelse. 

Det andet Tilfælde som har kastet et 
Strejflys ind over de øjeblikkelige Følelser 
mellem Jem baneadministrationen og Dansk 
.Jernbaneforbund er den Stilling, General-
direktionen iaar har indtaget overfor den 
sædvanlige Ansøgning om Fribefordring 
af Hjælpefondsmærkerne · og de ved Salget 
indkomne Penge. Medens denne Fribe-
fordring hidtil er indrømmet alene paa 
Grun,Uag af Fondets Statuter, forlangtes 
der iaar en udtrykkelig Erklæring paa 
Tro og Love, at Pengene vilde blive an-
vendte til det foregivne Formaal. Men 
Forbundet nægtede haardnakket at afgive 
en saadan Erklæring, som det fandt over-
flødig. Fribefordringen bevilgedes da til 
Slut uden en saadan Erklæring - men 
efter Udsendelsen. Det stillede Forlan-
gende og den haardnakkede Nægtelse af 
denne rene og skære Formalitet maaler 
ganske godt de gensidige F ølelser. -

Den stille Kamp, der føres her, gælder 
selvfølgelig andet og mere end Formali-
teter. Hvorledes Kampen i den kommende 
Tid vil forløbe, er selvfølgelig ikke nogen 
ligegyldig Sag; den maa følges med In-
teresse af alle Statsfunktionærer. Den 
vil sikkert med Lønningsforslaget bll a 
ført ind i Rigsdagen. Den gælder Stats-
funktionærernes retslige Stilling i det hele 
taget, om disse skal tilkæmpe sig den 
efter hele Samfundsudviklingen naturlige 
Ret til Medindflydelse paa deres Medlem-
mers Forhold, eller om de skal vedblive 
at være et Enklave, paa hvis Stilling Ud-
lingen i det omgivende Samfund ikke faar 
Lov til at sætte sine Spor. 

Han s Poulsen. 

ken" af Erik Bøgh og "Gift") og ovenpaa 
bliver der Fællesspisning og Bal. 

Som en ny Foranstaltning har man an -
modet Medlemmerne af Dansk Postfor·ening, 
Dansk Telegrafforening og Den danske Told-
etatsforening •>m at deltage i Sammenkomsten. 
Et "Samarbejde" ogsaa indenfor det selskabe-
lige Omraade er ingen daarlig Tanke, og hvis 
den vil slaa an, kan Bestræbelserne maaske 
føres videre og blive til gensidig Fornøjelse. 

Ordensdekorationer. Direktør Rimestad har 
faaet Kommandørkorset af 2den Grad, Under-
bogholder Fuchs og Fuldmægtig Stoltenberg 
(Aarhus) har faaet Ridderkorset og Banebe-
styrer Seeinann, der i Forvej en var Ridder, 
har faaet Dannebrogskorset. 

1 oguheld. Onsdag Morgen overkørte Tog 
934 en Kalv, da det befandt sig mellem Vraa 
og Brønderslev. 3 Godsvogne gik af Sporet; 
den ene væltede og de to andre kom til at 
staa paa tværs af Sporet. Et Hjælpetog fra 
Aarhus bragte Banen i Orden, men en D el 
af Togene maatte udveksle Passagerer og Post 
ved Uheldsstedet. Morgeneksprestoget fra l<'re-
derikshavn kunde ikke naa Forbindelse i Aal-
borg, men maatte afsendes sydpaa som Ekstra-
tog. 

Nye Jernbaneulykker. Forrige Fredag er 
2 'l'og stødte sammen i Nærheden af Char-
leston i Illinois (Nordamerika), 13 Personer 
dræbtes . 

I Tirsdags er et Arbejdertog stødt sammen 
med et andet Tog paa Banelinjen La Voulte-
Lyon. 1 Person dræbtes og 8 saaredes . 

Sent i Tirsdags Aftes er et fra den rus-
siske Grænsestation Eydtkuhnen kommende 
Tog løbet af Sporet ved Strau~sberg i Nær-
heden af Berlin. Toget kom 1 Brand og 2 
Vogne opbrændte fuldstændig. Lokomotivfø-
reren og 8 Passagerer saaredes. Ulykken 
skyldes en Forbrydelse, idet alle Bolte og 
Lasker var fjernede paa det paagældende 
Sted. Det menes, at russiske Teri orister har 
været paa Spil. 

Onsdag Aften løb et Tog af Sporet mel-
lem Stationerne Bukaczowce og Zunavao i 
Gali zien. 2 Personer dræbtes og 1 Ol kvæ-
stedes mere eller mindre haardt. 

Privatbanerne. De danske Privatbaner har 
i Onsdags afholdt deres aarlige Delegeretmøde 
i Aarhus, Fra FunktionærerneH Organisationer 

· forelaa Ansøgning om Indførelse af en Fag-
eksamen som Betingelse for Ansættelse. Dele-
geretmødet mente ikke at kunne gaa med hertil , 
da det vilde gribe for stærkt ind i de enkelte 
Baners Dispositioner! Derimod enedes man om 
at søge at blive delagtig i de paa Finansloven 
bevilgede Beløb til Værnepligtiges og Skole-
børns Fribefordring. Ligeledes vedtoges det at 
søge ud virket, at Fornærmelser mod Privat-
banemænd i Funktion behandles som offentlige 
~ag:r . (li_g Fornærmelser mod Embedsmænd i 

ses Passagerer. Pladsforholdene bliver i 
det hele taget langt bedre end. i de nu-
værende F ærger. Salonerne og R estau-
ranterne gøres meget større; 1 ste Klasse 
faar mere Plads end før, og '3die Klasses 
Passagerer vil i den nye Færge faa hele 
det nederste Dæk for sig selv. 

Den nye Dobbeltskruefærge bliver og-
saa adskillig højere end de gamle, og dens 
Spor faar en saadan Størrelse, at der kan 
tages 8 af de nyeste, lange Personvogne 
om Bord. 

Saa snart Værftet til næste Efteraar 
faar Færgen færdig, gaar den straks i 
Fart, og det er da Meningen, at de gamle 
Færger i Korsør-Nyborg-Ruten efter-
haanden skal ombygges i et saadant Om-
fang, at de kan tage det samme Antal 
Vogne om Bord som den nye. 

Med <l ette sidste Arbejde vil der dog 
hengaa et Par Aar. 

Vore Pensionister. 
Af Toldkontrollør, cand. polit. Bonnevie. 

(Efter Dansk Toldtidende). 

Der er en Klasse af vore Medmenne-
sker, der er gaaet ud af Sagaen, og det 
i mere end en Henseende. Det er Sta-
tens Aftægtsmænd, dens ,,i Naade og med 
Pension" afgaaede Embedsmænd, dette 
Ord her taget i den videste Forstand. De 
fl este tjenstgørende Embedsmænd har, om 
end sjældent, faaet Lønningsforbedringer, 
mange gør Fordring derpaa, og for de 4 
saakaldte Samfærdselsetater Told-, 
Post-, 'relegraf- og .Tern bane-Eta terne -
har man for 'l'iden en Kommission sid-
dende til Udarbejdelse af Forslag til Re-
gulering af Lønningerne. Men de pen-
sionerede, de hverken har faaet eller for-
drer eller synes at skulle faa - thi de 
artige Børn de tier, men de faar heller 
ingen Ting - noget Tillæg til deres spar~ 
somme Pension. Og det tiltrods for, at 
netop de samme Grunde taler for de pen-
sionerede som for de tjenstgørende Eru-
bedsmænds Lønningstillæg: det Eksistens-
minimum, der er tiltænkt Embedsmænd af 
vedkommende Klasse, kan ikke oprethol-
des, naar Dyrtid eller Prisstigning paa 
Livsfornødenhederne indtræffer; er Pris-
forholdene Skyld i, at Eksistensminimum 
er steget 10 pOt., da bør Lønningen for-
øges med 10 pOt., for at blot Status kan 
opretholdes, følgelig ogsaa Pensi011en. Thi 
hvad er Pension vel andet end Løn? Og 
har Staten ved Oprettelsen af Pensions-
institutionen haft til Øjemed at skaffe sine 



dette har i og for sig mindre Interesse 
for en almen Betragtning, det interessante 
er selve det Lys, Skrivelserne kaster over 
Situationen. Og en mere almen Interesse 
har dernæst de Steder i Skrivelsen, 
der giver Udtryk for Administrationens 
Opfattel se af Organisationerne og af <len 
Stilling, Forhandlingsretten giver di sse. 
Herom har man hidtil kun kunnet skønne, 
men Skrivelsen udtaler sig paa to Steder 
direkte derom. F ørst, hvor Dansk Jern-
baneforbunds Hovedbestyrelse betegnes 
flom " en ansvarsløs Bestyrelse for en For-
eni~g af en D el af Personalet" i Mod-
sætning til den ansvarlige Generaldirektion. 
Og senere, hvor det hedder: 

Generaldirektionen sætter vel Pris paa ved 
Forhandling med Personalets Foreninger om 
tjenstlige Forhold at lære Personalets Ønsker 
at kende og mener, at Forhandling i mange 
Tilfælde kan virke til Gavn for Personalet, 
og vilde derfor anse det for beklageligt, om 
den ovennævnte Skrivemaade i Henvendelser 
fra Forbundet maatte træde hindrende i Vejen 
for, at Generaldirektionen kan indlade sig 
paa Forhandlinger med samme. 

Hovedbestyrelsen for Dansk Jernbane-
forbund har i sit Svar paa denne Skri-
velse - efter at have værget sig mod 
Beskyldningerne for at have anvendt en 
mindre sømmelig Skriveform - med megen 
Djærvhed polemiseret mod den i General-
direktionens Skrivelse nedlagte Opfattelse 
af de af Personalet valgte Bestyrelses-
organer som "ansvarsløse". Svarskrivelsen 
betegner denne Opfattelse som utidssva-
rende og hævder i Modsætning hertil, at 
Bestyrelserne i Sager, der angaar P erso-
nalets Lønnings- og Arbejdsforhold tvært-
imod sidder ind e me<l et overordentligt 
Ansvar overfor de Funktionærer, hvis In-
teresser de er valgte til at varetage over-
for Administrationen. 

Det er indlysende, at saaledes maa 
Forholdet være. D ette er en simpel Kon-
sekvens af Forhandlingsretten. Hvis en 
Bestyrelse selv skulde være i 'rvivl om, 
at den havde et Medansvar for Udvik-
lingen af de Forhold, der berører P er so-
nalet, saa kan den læse sig til det ud af 
Ordre D 880. 

Med Hensyn til det andet Punkt siger 
Svarskrivelsen - efter at have henvist til 
Ordren om Forhandlingsretten: 

Naar det i Ministeriets Skrivelse angaaende 
denne 8ag udtrykkelig siges, at Personalet 
har Adgang til gennem Foreninger at for-

c;u ,::)a,a,.ua,u .l..~ . .H l\.J. Gt:H 1U i5, i'.;Ull l u eL U:.LUUL U V er-

flødig. Fribefordringen bevilgedes da til 
Slut uden en saadan Erklæring - men 
efter Udsendelsen. D et stillede Forlan-
gende og den haardnakkede Nægtelse af 
denne rene og skære Formalitet maaler 
ganske godt de gensidige F ølelser. -

Den stille Kamp, der føres her, gælder 
selvfølgelig andet og mere end Formali-
teter. Hvorledes Kampen i den kommende 
Tid vil forløbe, er selvfølgelig ikke nogen 
ligegyldig Sag; den maa følges med In-
teresse af alle Statsfunktionærer. Den 
vil sikkert med L ønningsforslaget b:J.i ,:; 
ført ind i Rigsdagen. Den gælder Stats-
funktionærernes retslige Stilling i det hele 
taget, om disse skal tilkæmpe sig den 
efter hele Samfundsudviklingen naturlige 
Ret til Medindflydel se paa deres Medlem-
mers Forhold, eller om de skal vedblive 
at være et Enklave, paa hvis Stilling Ud-
lingen i det omgivende Samfund ikke faar 
Lov til at sætte sine Spor. 

Hans Poulsen. 
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Udnævnelser. Overassistent II J. C. Nye-

mann, Østerbro Station, er udnævnt til Over-
assistent I paa København H. Station I. 

Stationsforstander G. A. Barner, Kvissel, 
er udnævnt til Stationsforstander VII i La-
ven, 

Dansk J ernbaneforbund repræsenteres ved 
Skandinavisk Arbejder Kongres , som i disse 
Dage afholdes i Kri stiania, af 3 Medlemmer. 

Forretningsføreren, Matros R . Rasmussen og 
Konduktør J. Christophersen, der er valgte til 
Repræsentanter, afrej ste i den Anledning i 
Torsdags over Helsingborg og ventes tilbage 
Mandag eller Tirsdag. 

Direktør Busse har taget Orlov til 21 
Septbr. Kontorchef C. Sribye er konstitueret 
som Direktør for Maskinafdelingen. 

Auditør Andersen er for Tiden paa Ferierejse 
Schweitz. 

Jernbaneforeningen afholder sin første større 
Fest i den tilstundende Vintersæson Lørdag 
den 12 Oktober i Wittmacks Lokaler. Der 
vil blive opført et Par smaa Sangspil af 
Foreningens flinke Dilettanter (,, Huldrebak-

Lyon. 1 Person dræbtes og 8 saaredes. 
Sent i Tirsdags Aftes er et fra den rus-

siske Grænsestation Eydtkuhnen kommende 
Toc:r løbet af Sporet ved Straussberg i Nær-
heden af Berlin. Toget kom i Brand og 2 
Vogne opbrændte fuldstændig. Lokomotivfø-
reren og 8 Passagerer saaredes. Ulykken 
skyldes en Forbrydelse, idet alle Bolte og 
Lasker var fj ernede paa det paagældende 
Sted. Det menes, at russiske Tenorister har 
været paa Spil. 

Onsdag Aften løb et Tog af Sporet mel: 
lem Stationerne Bukaczowce og Zunavao 1 

Galizien. 2 Personer dræbtes og I Ol kvæ-
stedes mere eller mindre haardt. 

Privatbanerne. De danske Privatbaner har 
i Onsdags afholdt deres aarlige Delegeretmøde 
i Aarhus. Fra Funktionærernes Organisationer 
forelaa Ansøgning om Indførelse af en Fag-
eksamen som Betingelse for Ansættelse. Dele-
geretmødet mente ikke at kunne gaa med hertil , 
da det vilde gribe for stærkt ind i de enkelte 
Baners Dispositioner! Derimod enedes man om 
at søge at blive delagtig i de paa Finansloven 
bevilgede Beløb til Værnepligtiges og Skole-
børns Fribefordring. Ligeledes vedtoges det at 
søge udvirket, at Fornærmelser mod Privat-
banemænd i Funktion behandles som offentlige 
Sager (lig Fornærmelser mod Embedsmænd i 
Funktion). 

En uhyggelig Passager. Da Toget fra 
Holstebro forl eden havde forladt Vildbj erg 
Station, opdagede man en Hugorm , der spas-
serede omkring paa Perronen, og man fik nu 
travlt med at fange den. Det menes ifølge 
Ringkøbing Amts Dagblad, at Hugormen bar 
været i nogle Ris kurve, der blev læssede af To-
get i Vildbjerg. 

Store Bælt- Færgerne. 
,, Dannebrog" meddeler : 
Den nye dobbeltskruede Store Bælt-

Færge, som Statsbanerne i disse Da.ge -
efter forudgaaende Licitation - ha r bestilt 
hos Burmeister & W ain, og som skal 
koste ca. 960,000 Kr., bliver adskillig 
større end de gamle Færger, der gaar 
mellem Korsør og Nyborg. Den faa r en 
Længde af 90 Meter, en største Bredde 
af 15 Meter og dens Sporlængde bliver 
145 Meter. 

Nybygningen faar en overordentlig 
smagfuld Udstyrelse, og den vil i mangt 
og meget komme til at minde om Gedser 
- W arnemunde-Rutens Færger. Foruden 
Hoveddækket og de to mindre Spadsere-
dæk i Styrbords- og Bagbordssiden byg-
ges et højere liggende Promenadedæk med 
flere smaa Saloaer for lste og 2den Klas-

e uu sJai1ue 11t, raaet .uønmngstorbectrmger, 
mange gør Fordring derpaa, og for de 4 
saakaldte Samfærdselsetater Told-, 
Post-, Telegraf- og .Ternbane-Etaterne -
har man for 'l'iclen en Kommission sid-
dende t il Udarbejdelse af Forslag til Re-
gulering af L ønningerne. Men de pen-
sionerede, de hverken har faaet eller for-
drer eller synes at skulle faa - thi de 
artige Børn de tier, men de faar heller 
ingen Ting - noget Tillæg til deres spar~ 
somme Pension. Og det ti ltrods for, at 
netop de samme Grunde taler for de pen-
sionerede som for de tjenstgørende Em-
bedsmænds Lønningstillæg : det Eksistens-
minimum, der er tiltænkt E mbedsmænd af 
vedkomm ende Klasse, kan ikke oprethol-
des, naar Dyrtid eller Prisstigning paa 
Livsfornødenhederne indtræffer; er Pris-
forholdene Skyld i, at Eksistensminimum 
er steget 10 pOt., da bør L ønnin gen for-
øges med 10 pOt., for at blot Status kan 
oprethold es, følgelig ogsaa Pensionen. Thi 
hvad er Pension vel andet end L øn? Og 
har Staten ved Oprettelsen af Pensions-
institutionen haft til Øjemed a t skaffe sine 
udtjente Funktionærer en Indtægt R esten 
af deres L eve tid, hvorved de sættes i 
Stand til at føre en taalelig Tilværelse 
uden at skulle søge et usselt Bierhverv 
eller Understøttelse eller paa anden Maade 
føre en Til værelse, der vilde skandalisere 
Staten saavel som saadan som ogsaa i 
al Almindelighed som Arbejdsgiver , saa 
maa man vel kunne gaa ud fra, at den 
har tilsigtet a t sikre disse en Indtægt, 
der staar i en vis Relatio ,1 til den L eve-
viil, de har kunnet føre, mens de virkede 
i Statstjenesten, og i fuld Samklang her-
med er Pensionen i lle gældende Pensions-
love stillet i Forhold til den opnaaede 
Lønnings Størrelse. Er det almindelige 
Prisniveau derfor forandret t. Eks. ved 
en 10 pOt.s Stigning, bør P ensionerne 
følgelig forøges 10 pOt. for blot at op-
fylde deres H ensi gt. Spørgsmaalet er 
derfor først, om der for 'riden kan siges 
at være en saadan Dalen i Pengenes 
Værdi for Haanden. Her er ikke Stedet 
for en saadan U ndersøgelse, saa meget 
mere som det er almen anerkendt, at vi 
netop i Øjeblikket lever under en Værdi-
bevægelse, der er til Skade for alle fast-
lønnede, hvad enten disse er i Statens 
eller i privat Tj eneste. 

Dern æst kommer vi til Spørgsmaalet 
om ny Lønningsloves Indflydelse paa de 



i H enhold til de ældre Love pensionerede 
Embedsmænds Pensioner. 

Mig bekendt har man ikke tidligere 
givet nogen Lønningslov tilbagevirkende 
Kraft. Har man forøget den lovm æssige 
Pension for en Embedsmand (eller hans 
Enke), da er dette vistnok altid sket ved 
særli g Bevilling paa Finansloven. Vi er 
derfor henviste til almind elige Betragt-
ninger. 

N aar P ensioner ikke hidtil er blevne 
ændrede, naar Tidens Krav har fordret 
Forhøjelse af den til Pensionen svarende 
Lønning, da er dette ikke blot en Tilsid e-
sættel!:,e, men ogsaa efter det foranførte 
en Inkonsekvens, en Uretfærdighed. Selv-
følgelig bør ikke enhver Forøgelse af den 
et Embede eller Bestilling tillagte Lønning 
bevirke, at den, der har P ension efter 
den tidligere L ønning, skal have en til-
svarende Forøgelse af denne sin P ension ; 
saafremt Forhøjelsen skyldes Embedets 
efter Vedkommendes Afsked forøgede B e-
tydning og Byrdefuldhed, kan denne Om-
stændighed selvfølgelig ikke paakaldes 
overfor Fastsættelsen af Pensionen for 
den tidligere Indehaver af Embedet. Der-
imod er der noget urimeligt i, at en Em-
bedsmand, der er " gaaet af" t. Eks. kort 
før en Lov træder i Kraft, hvorefter Al-
derstillæg af principielle Grunde tildeles 
hvert 4de i Stedet for hvert 5te Aar, 
under visse Omstændigheder faar Pension 
af en ringere Indtægt end den, han for 
den hafte Tjenestetid nu vilde faa, eller 
at den Omatændighed, at der faa Aar 
efter hans Afsked gives en ny L ønnings-
lov, hvorefter Embedsmænd af hans Klasse 
paa Grund af Pengeværdiens F ald eller 
den almindelige Stigning af hele Na-
tionens standa1 d af life faar et betydeligt 
Tillæg til Grundlønnen, under alle Om-
stændigheder berøver ham en højere Pen-
sion, som han med Rette kunde gøre 
Fordring paa, og som Staten, hvis den 
var konsekvent; maatte· føle sig forpligtet 
til ogsaa at yde, thi begge disse Tilfælde 
beviser jo simpelthen, at Pensionen i Vir-
keligheden er forringet, n emlig i Værdi. 
Selv en saa ringe Ting som den, a t visse 
en Embedsmand t illagte Indkomster ad-
ministrativt fremtidig henregnes til hans 
saakaldte uvisse - men dog delvis pen-
sionsgivende - Indtægter, vides kun i 
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ganske enkelte Tilfælde at være givet til-
bagevirkende Kraft, og det endda vistnok 
kun efter Enkeltmands derpaa rej ste Krav. 

Uden at træde nogen for nær, tør man 
maaske hævde, at de allerfleste Pensioner 
er beregnede efter Lønningslove, der er 
givne før de nuværende dyre 'rider. Naar 
vi altsaa undtager de Embedsmænd og 
Enker, der har faaet P ension beregnet 
efter de i de seneste Aar givne Lønnings-
love, der tør formenes at have taget 
Tidernes Kra v til Lønning (og dermed 
P ension) omend blot nogenlunde i Be-
tragtning ved F as tsættelsen af de frem-
tidige Lønninger, kan det om alle de øv-
rige paastaas, at de enten er pensionerede 
efter forældede og afløste L ønningslove 
eller pensionerede efter L ønningslov e, der 
trænger til Afløsning, og om hvi1o Afløs-
ning t. Eks. ved et Dyrtidstillæg der 
synes at være nogen Enighed mellem Re-
gering og Rigsdag. Dertil kommer, at der 
n etop for Pensionisternes Vedkommende 
turde være Anledning til Dyrtidstillæg, 
eftersom Pensioner i Egenskab af Brøk-
dele af Lønning eo ipso ligger det blotte 
Eksistensminimum nærmest, og det er jo 
dette sidste, der er gaaet stærkt opad. 
Er det altsaa Hensigten a t forøge de 
gældende Lønninger und er 3000 Kr., bør 
derfor ogsaa Pensionerne under 3000 Kr. 
forøges, og disse udgør ifølge statisti sk 
Undersøgelse omkring de 80 pOt. af alle, 
idet godt og vel 25 pCt. af Embedsmands-
pensionerne er under 1000, lige saa mange 
mellem 1 og 2000 og atter lige saa mange 
mellem 2 og 3000 Kr. 

H er er ikke Stedet til en indgaaende 
Drøftelse af Spørgsmaalet om Ordningen 
af Pensionsforholdene, for saa vidt angaar 
Pensionernes Uforanderlighed, efter at de 
en Gang er fastsatte. H er er blot for-
søgt a t paapege, at en saadan Uforander-
lighed er en Uretfærdighed, en Inkonse-
kvens. Hvordan man vil afhjælpe den, er 
det Regeringens og Rigsdagens Sag at' 
overveje. Som en foreløbig Ordning turde 
et simpelt Procenttillæg være at anbefale. 

For at kunne danne sig e~ Overblik 
over den finansielle R ækkevidde af F or-
slaget om et saadant 'rillæg (af t. E ks. 
10 pOt. til alle de Pensioner, der er be-
regnede før de dyre Tiders Indtræden 
omkring Aar 1900), maa man kende Om-

fanget af Statens P ensionsbyrde. Da det 
formentlig tør paaregne Interesse blandt 
L æserne, skal her hastig skitseres vort 
Pensionsvæsens Udvikling. (S luttes.) 

Spørgsrnaal o~ Svar. 
Tillader mig at stille følgende Spørgsmaal: 
1) Er det tilladt at bruge gult ell er brunt 

Fodtøj til Uniform ? 
2) Hvortil sigter Betegnelsen "Defraudant-

penge ?" 
Svar! 

Ad. 1 : Der eksisterer fra gammel Tid, i hvert 
Fald i det sjællandskA Distrikt, et Forbud mod at 
bruge gult eller brunt Fodtøj til Uniform, og det 
ser heller ikke godt ud til den tidligere Vaaben-
frakke. Til den nuværende, mere "civil e" J akke-
uniform synes det lyse Fodtøj mere anvendeligt, 
og det vilde vistnok være i god Analogi med Til-
ladelsen til at bruge hvid Hue, hvid J akke o. s. v. , 
om der ogsaa gaves Tilladelse til at bruge det nu 
saa almindelige lyse Sommerfodtøj til Uniform. 

Ad. 2: En Godtgørelse for Opdagelse af Pas-
sagerer uden Billet eller med ugyldig Billet. Ydes 
kun paa Nord- og Kystbanen og er vistnok af 
meget gammel Oprindelse. 

Personalia. 
Ansættelser. Forfremmelser. 

Skriver, Frøken 0. S. ]<,_ Pedersen, Revi-
sionen, forfr, til Assistent fra 1. Septbr. 

Eleverne K. L. J. Uhrenfeldt, Helsingør, 
H. H. Aastrup , Kbhavn Ø, C. E. M. Larsen, 
Kbbavn F. og E. R. Nielsen, Banekontoret, 
er ansatte som Underassistenter fra 1 Septbr. 

Portør 170 H. Pedersen, Sorø, beskikket 
l Septhr. e. Ans. til Pakhusoverportør 17 5 i 
Sorø, Portør 1201 C. C. Thomsen, Rødkjærsbro, 
beskikket 1 Okt. e, Ans. til Pladsoverportør 
II 221 i 8lagelse. Banearbejder I 845 N. 
Andersen, Kol. 87, Kbhavn G, beskikket 1 
Septbr. e. Ans, til Baneformand J 26 i Frede-
rikssund. 

Frøken K. lVI. Gensmann antaget 1 Septbr. 
so.m kvdl. Elev ved Centralværkstedets Kontor 
i Kbhavn. S. C. Hermansen antaget 1 Septbr. 
som Aspirant under 2den Banekreds med Sta-
tion i Nyborg, J. H. Falck antaget 1 Septbr. 
som Aspirant under I Banekreds med Sta-
t;.,u i i{bhavn. 

Forflyttelser.-
Assistent C. G. Christiansen, Lou forfl. 

2 Septbr. til Roskilde som Afløsningsassistent. 
Assistent E . F. E. Berg forfl . 1 Septbr, Ny-
købing F.-Kbhavn F. Afløsningsassistent K. 
K. Mørk, Fredericia, forfl, 1. Sept til Esbjerg 
som Stationsassistent, 

Portør 858 C. R. F . Nissen, Kbhvn. Ø., 
forfl. 1. Septbr til Kbhavn. F. 

Ren kraftig Kaffe 95 Ø1•e . 
Extrafi n Java Kaffe 1,20 og 1,40 Øre . 

HS 111~e,r~!L Me~ia1lo. K,alf'e ! ,.?0 Ør_e. 

Dr. med. S. Sehou, 
Leder af Poliklinikens Afcl. 

for Øjensygclonnne. 
Garanti-
mirllP.1' 

Afsked. 
Lokomotivfører 211 M. C. Jensen, Korsør, 

afsk. 30 Novbr. paa Grund af Svagelighed 
med Pension. Lokomotivfører 241 P. M. R. 
Baastrup, Korsør, afsk. 30 Novbr. paa Grund 
af Svagelighed med Pension, Skibsfyrbøder 
26 M. P. Hansan, Storebeltsoverfarten afsk. 
30 Novbr. paa Gr. af Svagelighed med Pen-
sion. Portør 104 N. P. D ømler, Sorø afsk. 
30 Septbr. e. Ans, paa Grund af Svagelighed 
med Pension. 

Død. 
Lokomotivfører 94 N. C. Nielsen, Nyborg, 

død 25 Aug. 

Navneforandring. 
Assistent, Frk. E. E. 0. Pagh, General-

direktørens Sekretariat, har indgaaet Ægteskab 
den 9 Aug. og benævnes fremtidig Fru E. 
E. 0. Kornerup. 

Stationsbud 110 H. C. C. Madsen, Kbhavn 
H., hedder fremtidig H. C. C. Madsen Ege-
land. 

Kgl. Vejer og Maaler, 
Stationsforstandet· J. R. Albrechtsen, Nør-

ager, og 0. J, Olsen, Ulfborg, er beskikkede 
til V ejere og l\Iaalere. 

Forenings-Adresser. 
Jernbaneforeningen. 

Formand : Stationsforstander N. V. Diech-
mann, Aalborg. 

Viceformand: Stationsforstander F . E. Ja-
cobsen, Falkonergaardsvej 11. 

Redaktør af Medlemsbladet "Vor Stand", 
Assistent Chr. Schmidt, Nordre Fasanvej 52, F. 

Foreningrm har Lokaler og Kontor Vester-
broga<le 18, Telefon 2314. Formanden for Til-
synsraadet : Assistent J . A. J ensen, Foreningens 
Inspektør og Kasserer, L. E. Bjørnsen, Dbm., 
træffes daglig 12-5 i Foreningen. 

Dansk Jernbaneforbund. 
Forretningsfører : 0hr. Nielsen, Istedgades 

Kirkeplads 6. Telefon 26718. 
Viceforretningsfører : Portør Charles Peter-

sen, Set. Elansgades Passage 2. 
Hovedkasserer: Matros R. Rasmussen, Mas-

nedsund. 
Redaktør af "J ernbanetidende": 0hr. Niel-

sen, Istedgades Kirkeplads 6, 1. S. 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbøder-
forening. 

Formand: Lokomotivfører C. Christensen, 
Frodesgade 11, Esbjerg. 

Viceformand: Lokomotivfører Axel Madsen. 
Sofievej 21, 3. S. 

Redaktør af Medlemsbladet "Dansk Loko-
motivtidende": Lokomotivfører L. Mam-itzen, Fre-
dericia. 

Foreningens Hovedkasserer er Lokomotiv-
fører Oscar Larsen, Svanholmsvej 16. 

Leveret paa Avispostkontoret Fredag Em. Kl. 6_. 

Forsikr., -,,--_ I. 
~nm IJ ,1. 



uuuer visse vmstænmgneaer raar .t'ens10n 
a f en ringere Indt ægt end den, han for 
den hafte Tj enestetid nu vilde faa, eller 
a t den Omstændighed, at der faa Aar 
efter hans Afsked gives en ny L ønnings-
lov, hvorefter E mbedsmænd a f hans K lasse 
paa G rund a f P engeværdiens F ald eller 
den almindelige Stignin g a f hele N a-
tionens standai d of life faa r et betydeligt 
Tillæg til Grundlønnen, under alle Om-
stændigh eder berøver ha m en højere Pen-
sion, som han med R ette kunde gøre 
Fordring paa, og som Staten, hvis den 
var konsekvent, maatte fole -sig -forpligtet 
til ogsaa at yde, thi begge disse Tilfælde 
beviser jo simpelthen, at P ensionen i Vir-
keligheden er fo rringet, nemlig i Værdi . 
Selv en saa r inge Ting som den, at visse 
en Embedsmand ti llagte Indkomster ad-
ministrativt fremtidig henregnes til hans 
saakaldte uvisse - men dog delvis pen-
sionsgivende - Indtægter, vides kun i 

Undersøgelse omKrm g c1e ti u pur. a t a lle, 
idet godt og vel 25 pOt. a f Embedsmands-
pensionern e er under 1000, lige saa mange 
mellem 1 og 2000 og atter lige saa mange 
mellem 2 og 3000 Kr. 

H er er ikke Stedet til en indgaaende 
Drøftelse af Spørgsmaalet om Ordningen 
a f P ensionsforholdene, for saa vidt angaar 
P ensionernes Uforanderl ighed, eft er a t de 
en Gang er fastsatte. H er er blot for -
søgt at paa pege, a t en saadan Ufora nder -
lighed er en Uretfærdighed, en Inkonse-
kvens. Hvordan man vil afhj ælpe den, er 
det R egeringens og Rigsdagens Sag at 
overveje. Som en foreløbig Ordning turde 
et simpelt P rocenttillæg være at anbefale . 

For at kunne danne sig e~ O verblik 
over den finansielle R ækkevidde a f For-
slaget om et saadant "rillæg (af t. E ks . 
10 pOt. til alle de Pensioner , der er be-
r egnede før de dyre Tiders Indtræden 
omkring Aar 1900), maa man kende Om-

- -·- ••..., , .... - · ·o -· - - - ·- ·-·- · - • -~ ..... ..., .... v ,....u v 1, vu, 

er ansatte som Underassistenter fra 1 Septbr. 
Portør 170 H. Pedersen, Sorø, beskikket 

I Septhr. e. Ans. til Pakhusoverportør 17 5 i 
Sorø, Portør 1201 C. C. Thomsen, Rødkjærsbro, 
beskikket 1 Okt. e. Ans. til Pladsoverportør 
II 221 i Slagelse. Banearbejder I 845 N. 
Andersen, Ko!. 87, Kbhavn G, beskikket 1 
Septbr. e. Ans . til Banefo rmand J 26 i F rede-
rikssund. 

Frøken K . lVI. Gensmann antaget 1 Septbr. 
so.m kvdl. Elev ved Centralværkstedets Kontor 
i Kbhavn. S. C. Hermansen antaget 1 Septbr. 
som Aspirant under 2den Banekreds med Sta-
tion i Nyborg, J . H. Falck antaget 1 Septbr. 
som Aspirant under 1 Banekreds med Sta-
tr.m i •-K:-bha-vn;-· · · ·· -

Forflyttelser.-
Assistent C. G. Christiansen, Lou forfl . 

2 Septbr. til Roskilde som Afløsningsassistent. 
Assistent E. F . E . Berg forfl . 1 Septbr. Ny-
købing F .- Kbhavn F. Afløsningsassistent K. 
K. Mørk, Fredericia, forfl . 1. Sept til Esbjerg 
som Stationsassistent. 

Portør 858 C. R. F . Nissen, Kbhvn. Ø., 
forfl . 1. Septbr til Kbhavn. F . 

n,euaKqar a L 1.n .eu1e U1su1au eL .. v ur i::, u:1.11u , 
Assistent Chr. Schmidt, Nordre Fasanvej 52, F. 

Foreningen har Lokaler og Kontor Vester-
brogade 18, Telefon 2314. Formanden for Til-
synsraadet : Assistent J . A. Jensen, Foreningens 
Inspektør og Kasserer, L. E . Bjømsen, Dbm., 
træffes daglig 12-5 i Foreningen. 

Dansk Jernbaneforbund. 
Forretningsfører: 0hr. Nielsen, I stedgades 

Kirkeplads 6. Telefon 26718. 
Viceforretningsfører : Portør Charles Pete1·-

sen, Set. Elansgades Passage 2. 
Hovedkasserer : Matros R. Rasrnu,ssen, Mas-

nedsund. 
Redaktør af "J ernbanetidende": Chr. Niel-

sen, Istedgades Kirkeplads 6, 1. S. 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbøder-
forening. 

Formand : Lokomotivfører C. Christensen, 
Frodesgade 11, Esbjerg. 

Viceformand : Lokomotivfører Axel Madsen. 
Sofi evej 21, 3. S. 

Redaktør af Medlemsbladet "Dansk Loko-
motivtidende" : Lokomotivfører L . Mauritzen, Fre-
dericia. 

Foreningens Hovedkasserer er Lokomotiv-
fører Oscar Larsen, Svanholmsvej 16. 

Leveret paa Avispostkontoret Fredag Em. Kl. 6. 

R en k r aftig Kaffe 95 Øre. 
Extrafin Java Kaffe 1,20 og 1,40 Øre. 

S1q,erfin Menado Kaffe 1,50 Øre. 

Dr, med. S. Sehou, 
Letl er af Poliklinikens Aftl. 

for Øjensygdomme. 
Garanti-

Min Malt er den bedste Tilsætning. 
Kaffe, Tbe og Cacao sendes Medlemmerne 
Landet over 2 a 3 Gange maanedlig. 

Prøver gratis. Rabatkupons medfølger. 
.Afregning efter Ønske. 
N iel s E ri ch sen , 

Telef. Vester 2 x. V estei·br o g ade 57. Køhe nh. Grundlagt 1890. 

P •lanO Salgsvilkaar efter eget 
• Ønske (fra 10 Kr. mdl.) 

indrømmes Rolide Købere af vore i 35 
Aar anerkendte Pianoer. Børresen & Co. 
Colbjørnsensgade 8, 1. Sal. 

C. J. Scheel's 
Fabrik for Skindbeklædninu. 

R avn s\ o rggad e 4, 1. 
København N. • • • Telefon 16,214 y. 
L eve1 andø 1· t il Sta tsb a n ('rn e . 
Anbefaler sig med alt til ]faget henhørende 

Engelsk. 
Oversættelser udføres . Under-

visnin g gives fra medio S eptember . 
A ssistent Bønnelycke, 

Banekontoret. 

Landbrugslotteriet. 
Sedler faas bos v. Hadeln, 

Statistisk Kontor. 

0jenkli nik 
Købmagergade 9. - Telef. 67 10. 
Konsultation 11- 12 og 1-2. Søn- og 

Helligdage K l. 9. 

Det gensidige 
livsforsikringsselskab 

Andels-Anstalten 
tegner Arverenter 

til Brug ved Afvikling af L aane-
forhold og t il Sikkerhed for en 
paataget B'orsør gelsespligt paa de 

guns tigs t mulige Vilkaar. 
P olicerne ekspedf res i L øbet 

af 2 Dage. 
A lle S lags Livsfors ikringer 
tegnes og Forespørgsler besvar es 

gr a tis fra Hovedkontoret , 
Højbr olms, Øst ergade 61. 

København. 
Medl emmerne ejer og styrer 

selv Anstalten. 

midler Sum 
33 107 
Mill. Mill. 
Kr. Kr. 

BILLIGE 
PRÆMIER. 

Alle 0])lysninger vecl Henven«l else 
til Hafma's Kontorer : 
Ainager torv 6 , 

o g Køhlllagerg ad e 3, 
København. 

l!'orsikrinisel skabet 

DANMARK 
( Filia lkontoret : . Amagertorv 3 

København K.) 
t egner den Art F orsikringer , der 

forlanges for at opuaa Laau i 

Statsfunktionærernes Laanef oreninu 
Laansøgere bedes henvende sig til 
K ontoret eller vor R epræsentant : 

Hr. Assistent Winther, 
Kbhvn. F, Station. 

Har De Tandpine 
.... Cbr. V. Mendes i-.mt. 

DENTIN 
- hurtig stiller de hefti gste Smert« 

FaBB i Glas A 4,5 Øre . 
l:i.'li::~~~1119, lrmrinsensgades ny Materialhandel~ 

Køf>enhavn K. - Telefon 8U 8. 
.., Po:rlaøø_ u dt:rykk ellg 

lnl ..chr. V. Meadea Oeot.lø'" 

Forlang altid 

OTTO 
MØNSTED' 

Margarine. 

Husk Bandage• 
For retnin~e n Veste rg ad_e 22. 

•·solide Brokbaand 3 Kr. 

M fFJ!trll'[J'J!l'=ffil;JJUtltlffi\1f/ 
Cana .p o1yt • lnQenieurer · ~\.lngf 

' I I. t l!ll l'll lli\ !til li! & !'il & i:: A I l4B Vl mmelska fter • Kbhvn .·Telefon 610 \ 



~ct\t\~t Petei-.s; 
~ut. i\Js-Jnst"notof 

Gothersuade 27 St Thomas Alle 8. 
29 446 x - Telefon - Vester 1412 x. 

Martin Petersen, 
Tf. V. 298. Sne!lkerm ester, Tf. V, 298, 

Ga!wærksvej e n 10, 2. 
Stort l\Iobel-Lager. R eparationer udføres. 

MØBLER. 
J. Johansen, Snedkermester. 

Anbefaler sig med 
moderne Møbler i alle Stilarter. 

Leveres efter Tegning. 
Overslag gratis. Afbetaling ind-

rømmes. J ern banefunktion ærer 
1 o p0t. Rabat. 

· 22, Kronborggade 22. 

H. P. Balslev" 
Statsbanernes Kørselsentreprenør. 
Kontor: Den ny Godsbanegaard 

(Hovedbygningen). 
A1t Flytte-Stykgods og Vognlad-

ningsgods besørges til og fra 
Jern banen, til den af Stats-

banerne fastsatte Takst. 
Telefon 4571. Privat Telefon 7402. 

Bolværksbolte, 
La!'lkebolte, Skinnespiger, 

samt alle Årt er af 
Kedelnagler, Skruebolte 

og nøttriker 
leveres billigt fra 

Brødrene, Henze s 
Skruebolte- og Møttrikfabrik, 
Bragesgade 8, København L. 

T elelon Nr. 3002. 

•••••••••••• 
C. W. Obel's 

Cigar-og' Tobaksfabrikker 
i Aalborg. 

L ager og Udsalg i København 

Vestergade 10 Centrum 
Telefon 3669. 

........... ! •• 

Spec.: Montering af 2 , 3 og 4 Vær.s 
Lejligheder. Rim elige Beta'in1~svilkaar. 

Frederiks borgga,l« i 41, 
ved Dr. Louises Bro. 

Enhver Dame 
bør forskaffe sig til en Kj ole eller Spa-
seredragt, 10 Al. , 1 ½ Al. bredt, ni-
d en t , sort,, blaat eller graameleret 
Cheviotstof, som sendes overalt for 
8 Ji:r. Garanteret ægte Farver, og fin 
j ernstærk Kvalit et. Som hel eller delvis 
Betaling modtages til Eksport strikkede 
Klnde a 25 Øre pr. Pd. 

NB. Stofprøve til H erredragter, 
D amekostumer og Cyklenederdele send es 
til behagelig Valg. 
Adr. : Vibo:l'g Væveri, Viborg. 

Gamle Metaller! 
Joh. P. Boldt, 

Hausergade 22, Hj. af Aabenraa, 
København K, 

betaler de højeste Priser for 
gamle \f etaller, J ærn, 
Gumm... og Skræder-

lapper. 

Køb Klæder hos Jens Kjeldsen. 
Færdigsyede eller eiter Maal. 

Prima Vart'r og 
god P asning garanteres. 

Vestervoldgade 5, Jens Kjeldsen. 

Københavns bedste og billig-ste 

Handskefabrik &Udsalg 
43, Vt·s terbro~ ade 43. 

P. Olsen. 
Prima Handsker garanteres. 
Jernbanefunktionærer 5 pCt. 

r2.S2.S2.52.S~ 

Herre &Dame ru 
Klæder paa II] 

Afbetaling m 
3, Blotsgade 3, [n 

Gl. Kongevej~~ 

Mælkeriet 

Enigheden 
, 0 .T'Pf 

J:E~RNB ANE BLAD ET. 

S~BRO[s PØLSER 
Jndregistreret v,rema,rk!. 

fra de stalskoutruller eue kuuuuuuale 
P ølsefabriker 

er d.-. bedste her i Landet. 
Fabrike ns f'gne Udsalg: 

Slagelse : Rosengade. 
Aarhus : Guldsmedgade 7. Telef. ] 778. 

Bruunsgade 36. 2082. 
Frederiksalle 75. 1554. 

Københ. : Frederiksborgg. 39. ----: 3084. 
- Vesterbrogade 35, - 4420. 

Hovedkontor: Ryesgade 26. Aarhu s. 
Telef. 1087. 

P. Sabroe & V. Ol1lsson. 

Edv. L. Regner, 
Møbel-Lakererier. 

lager af malede Møbler. 
Specialitet : 

Moderne Soveværelsemøbler. 
Istedgade 27, 

Telefon 8527. 

CAFE DE HUSSIE aabnes Kl. 4 Morgen 
Kolde og varme Retter 

Ærbødigst 
Emil Petel'sen, 

7, Vesterbro~acle 7. 

,,MAGNITOL" 
Gulvbeklædning, fugefl'i, støvfri og fodvarme. 

Bindende paa Træ o~ Beton. 
,,MAGNITOL " nMAG.1-UTOL " 

har ved Forsøg med forskellige Syrer er i hygiejnisk E enseende det mest 
vist sig modstandsdygtig, hvorfor det fuldko n ne paa Uulvbeklædoingen? 
anbefales til H ospitaler og Kliniker. 0miaade. 

Indenbys Pr is pr. O-Al. Kr. 1,35, ved større Bestilllnger, ca. 10) '.J-Å .,stor R abat. 
P. Jul. Petersen, Mosedalsvej 5, Valby, København. 

Telefon Valby 234. Telefon Valby 234. 

Giv Din bedste V en 
en 

Ainslie 
M8BLEHI 

Whisky, 
Stilfulde, solide 
til moderate Prjser. 

.T ernb:c,nefunktionærer 
yderligere Rabat. 

A. Andersen & l~ohn, 
Snedkermestre, Nørrebrogade 16 , I. Sal, Telefon 1605l y. 

Viggo Klæbel jun. Gift Dem aldrig! 
Ligkistemagasin ----- før De har overbevist Dem om, I Telef. 17286 u.1 at De ingen Steder køber rna I Telef. I 7286 u.1 Sølvgade g 8 2 S gode og billige Møbler som hos 

Telefon 17,6t3. I I ·Alfred Nielsen, Niels Hemmingsensgade 4 
Begravelser 

besørges. 
C. P. MATTAT, 

Klosterstræde 10. 
København K. Telef. 4286. 

af Meta! el. Gummi til ethver1 
Brug. Bank-Stempler-Billet-

-~~:::a stempler- Datostempler- Klap-
,..- presser - N umeratører-P erfo-

r er emaskiner-Plombertænger 
J:;~!1f~JD etc. Chabloner-Haandtrykke-
11!Y""--..tlrarier - Arbejds-Kontrolmærker 

m. m. Paginermaskiner og 
N umeratører r epareres. 

Statsbanenersonalets 
Brandforsikrings Forening 

Ekspeditionskontor: 
Vesterbrogade Nr. 28 . 

Telefon Nr. 6626. 

Indmeldelser orr Oplysninqer 
pr. Brev 

(lige ved Amagertorv). 
Betalingen kan eftel' eget Ønske for1leles paa et eller flere Aar. 

Store, elegant udstyrede Lejligheder, frit og smukt be-
liggende. Sporvogn for Døren. 

2 Værelser med Pigekammer, egot W. C. 
3 

Elektrisk Lys. Moderation for Jernbanefunktionærer. 

Godthaabsvej 18-20. 

H. HAASTRUP & C. ANDERSEN 
9, KØBMAGERGADE 9. 

STØRSTE SPECIALFORRETNING. 
Enestaaende Udvalg i 

fikse O/?,' holdbare Paraplyer og Spaserestpkke. 



... u.1 't' ~ .a: .H. e .uu•a,.-,, 
Lask ebolte, Skinnespiger, 

samt alle Arter af 
K e de lnagl er, S k r u ebolte 

o g ltl øttriker 
leveres billigt fra 

, Brødrent>, R e nze s 
Skr uebolte- og Møttr iktabrik, 
Bragesgade 8, K øbenhavn L. 

T elelon Nr. 3002. 

•••••••••••• 
C. W. Obel's 

Cigar-og' Tobaksfabrikker 
i Aalborg. 

L ager og Udsalg i København 

Vestergade 10 Centrum 
Telefon 3669. 

....... .... 1 •• 

Laane-og Spareforeningen 
for Embeds-ou Bestillinusmænd 
Forrenter Spare kasseindskud 

med 4 pCt. 
41; 2 pCt. 
4 pCt. + Udbytte , 

alt efter I ndsættelsesmaanedeu. 

Kontor i "Danmark"s Byuninu : 
Vestre Boulevard 34 2. Sal. 

Kon t or t id:: daglig 9-12, desuden 
Onsdag og Lørd ag 5-6¼. 

Chr. C. Rahr & Co. 
Vestervoldgade 31. 

København K. 

Jærn, Staal, Plader, 
Staalbj ælker. 
Urmager 

OLUFHANSEN 
Istedgade 21. 

• Jernbanefunktion ærer erholder 
15 pCt. Rabat 

paa alt. 
Reparationer udføres billigt 

Køb Klæder hos Jens Kjeldsen. 
.Ull:! .l\.lO~IHllClJ~ ClJl)HJ 

1 

_____ 

11 

1!!,1 1· u t :nu· vv t 1 V tH H:l~ u t tu vw, 
0 0 Tele!. 17286 u. at D e mgen Steder køber ~aa I Telef. 17286 11. 1 Sølvgade 98, 2. s. . gode og ~illige Møbler so m. Los 

Færdigsyede eller eiter Maal. 
Prima Var rr og 

god P asning garanteres. 
Vestervoldgade 5, Jens Kjeldsen. Telefon 17,603. ·Alfred Nielsen, Niels Hemm111gsensgade 4 

Københavns bedste og billig-ste 
Handskefabrik &Udsalg 

4 3 , Vc.•ster br o::,ade 43. 
P . Olsen. 

P rima Handsker garanteres. 
J ern banefunktionærer 5 pCt. 

Begravelser 
besørges. 

C. P. MATTAT, 
Klosterstræde 10. 

København K. Telef. 4286. 
af Meta! el. Gummi til ethver1 
Brug. Bank-Stempler - Billet-r2..S2..S'2.5'2..S~ stempler- Datostempler- Klap-

H erre &Dame presser- Numeratører - P erfo· 
reremaski ner - P lom bertæoger 

Klæder paa etc. Chabloner - Haandtrykke-
• rier - .Arbejds-Kontrolmærker Afbetaling m. m. Paginermaskiner og 

li 3, Blotsgade 3 , i _____ N_um_e_ra_tø_re_r_r_ep_a_re_re_s._ 

Gl=. =K=o=ng=e=ve=d Statsbanenersonalets 

Mælkeriet 
Enigheden 
God sund kontrolleret 

Mælk. 
Svær Kaffefløde. 

Meget fed Piskefløde, 
Alt tillave Priser. 

Telf. 2146. 

Detailhandlerbanken. 
R ente : alm. Sparevilkaar 4 pCt. p. A. 

3 l\Cdr. Opsigelse 5 pCt. p . .A. 
Hovedkontor: Nygade 4. 

Kongens Nytorv 24. 
Nørrebrogade 23 og 201. 

Amagerbrogade 6. 
Valby L anggade 50. 

Rolighedsvej 2. 
Vesterbrogade 55. 

Kl. I 0-3 og 6-8 Eftmd. 
Box er 20 Kr. 

~~.5"25"2~ 
Ml Potteplanter, Kranse. rn 

Assistents Kirkegaard. rn 
Gravsteder aul. og vedligelt. 

Stort Udvalg af Roser og 
stedsegrønne Træer. 

Moderate Priser. 
l1ristens e n s E ftfl~. r.! 

K a p e l vej 5. 
05252S252S"2.Sc~ 

Brandforsikrings Forening 
Ekspeditionskontor : 

Vesterbrogade Nr. 26 . 
Telefon Nr. 6626. 

Indmeldelser ou Oplysninuer 
pr. Brev 

eller gennem 'l'illidsmændene, der 
for Køb,mhavn ere: 

Hr. Rangermester Schou, 
Hr. Overbanemester Folkenberg og 
Hr. L okomotivformand Clausen, 

ligesom Assistent B. Bertelsen, 
Revisionen, giver Oplysning om alle 
For eningen vedrørende F orhold 

Chr. Hee's Eftf. 
Auktionsforretning 
Niels J uelsgade 6 

Telefon 3581. 
Afholder daglig Auktion over alt 
Slags Bohave, Bøger og Malerier. 
Til mine Auktioner modtages alle 

Slags Effekter. 
Det anmeldte afhentes 

F orskud gives. 
0hr. Hee' s E:ft:f_ 

J . "W'in..S10'V". 

Auktionsforretninu, Niels Juelsgade 6. 
Grumlla~ t 1 8 60. 

Vridemask iner. Vritlemaskiner 
Hj. Han sens 

Vride m askine fabrik, 
Kobnrngergmle 9. 

Te]efon : K øbenhavu K. 17,034y. 
Leverer·sioe prima anerkendte F ab rikata 
i bedste og- prisbilligste Udvalg. Alle Re-
parationer udføres. Maskiner fra 12 K r. 
Vridemaskiner. pr. stk· Vridemask iner. 

(lige ved Amagertorv). 
Betalingen kan eftel'- eget Ønske fordel es paa et eller fl ere Aar. 

Store, elegant udstyrede Lejligheder, fri t og smukt be-
liggende. Sporvogn for Døren. 

2 Værelser med Pigekammer, egd W. C. 
3 

Elektr isk Lys. !Ioderation for J ernbauefunktionærer. 
Godthaabsvej 18 - 20. 

H. HAASTRUP & C. ANDERSEN 
9 , KØBMAGERGADE 9. 

STØRSTE SPECIALFORRETNING. 
Enestaaende Udvalg i 

fik se og holdbare Paraplyer og Spaserestokke. 

N aar-ma n bærer! 
,.Standard .. 

Underbeklædning --
~119 flr llnul• 

Jens a Thomsen. Gl Kongevej 161 .Telefon 2557 

Billige komfortable Lejligheder. 
Sætter De Pris paa :en :rummelig , lys og tidssvarende 

Lej lighed, se da hen i Asminderødgade, i det nye, flotte 
K varter ved Ventegodt. Store ko13Jfortable 2- 3 Værelses 
Lej lighed med Altaner, Karnapper, eget W. C. og i det 
hele udstyret efter Nutidens Fordringer i enhver Hen-
seende . 

Anvises F redensborggade 3, 1. S. t . h. 

Re1Iigeret at Georg Berg. ---- --------
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