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Sagasvej 8, Kbhvn. V. Søndag den 9. Februar 1908. 
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Jernbaneskolen. 
Godscks.peditør Mar f i 11 B u c h har udgivet ~n 

Lærebog i Jernbanehistorie til Brug ved Undervis-
ningen i Jernbaneskolen. 

En Lærebog i Je rnba nehistorie - ja, 
selvfølgelig! Maalet maa være at ud-
danne hos den unge Aspirant en virkelig 
J ernbanemand, for hvem hans F ag er 
andet og mere end det tilfæ ldige Middel 
til at forskaffe sig Livsopho ldet, og som 
betragter sig selv, ikke som en T ap, der 
udføre r sin pligtmæssige F unktion i et 
stort Maskineri, men som et intelligent 
Væsen, hvis Tanker og Interesser for 
Gerningen søger ud over de Grænser, 
Ordrer og Reglementer har afstukket. 

Den Opgave at vække hos de ung e 
en virkelig Interesse for se lve Jernbane-
faget, opnaas selvfølgelig bedst ved at 
bibringe dem den fulde Forstaaelse, det 
fulde Overblik, og ikke nøjes med at 
lære dem, hvad der rent praktisk vil 

til Opnaaelsen af cien fulde Forstaaelse 
er det ikke tilstrækkeligt, at man kan 
alle Ordrerne, Taksterne, a lt det fore -
liggende, Resultaterne, paa F ingrene. 
Ingen Methode · er saa pædagogisk som 
den historiske. Tilbageb likket over hvor-
ledes Menneskeaa ndens rastløse Arbejde 
fra bar Bund gennem de første famlende 
Resultater er naaet frem til de mere fuld-
komne Resultater, vi nu arbejder med. 
Eller dette at fø lge, hvorledes vore hjem-
lige Jernbaner efterhaanden fra en ringe 

Der er ing en Tv iv l om, at J ernbane-
sko lens Oprette lse har afhjulpet et Savn, 
og at man ikke længere kunde have 
nøjedes med den Uddannelse, som Aspi-
ranten selv va r i Stand til at tilegne sig . 
Og sikkert vi l Jernbaneskolen, efter at 
v ære naaet ud over F orsøgsstadiet og 
efter selv at have skabt et Lærermateriale , 
have rige Udviklingsmuligheder, saa at 
den i Tidens Løb kan udvikle sig til 
at blive fo r J ernbanerne noget lig nende, 
som Officersskolen og E levskolen er for 
Hæ ren. Dette vilde ikke være for højt 
et Maal at stræbe efter: en J ernbane-
højskole, hvor det unge Menneske, der 
ønskede at gaa til Statens J ernbaner, 

- bibragtes en teoretisk Uddannelse i alle 
J ernbanearbejders Grene, som ved Siden 
af praktisk Indøvelse kunde bibringe ham et 
saadant Grundlag, ~:;! h_an paa dette burde 
kunne hæve sig t il en hvilken som helst 
administrativ Stilling indenfor Etaten. 
Der er saa meget mere Grund til at sætte 
sig et saadant Maal, som J ernbanefaget 
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flere fo rskelligartede F orhold end Statens 
øvrige civile Monopolvirksomheder. 

Der er s ikkert lige saa megen An-
ledning til at give Jernbanevæsenet sin 
ege n Højskole som Militærvæsenet. 

Selvfølgelig er dette en Tanke, som 
det tilhører Fremtiden at rea lisere. Der-
imod er der noget andet, som burde 
gøres a llerede nu. Den æ ldre J ernbane-
mand, som ønsker at holde sig fuldt paa 
'i øjde med sit Fag, ka n :-iok have nogen 
~rund ti l at se med Misundelse paa de 

Bjerregrav. 
Der lyder et tordenlignende Brag. 

Jernbuffer springer som Glas, og J ern-
stænger vrider sig til de underligste 
Former som i Krampetrækninger. Vog-
nenes J ernpladebeklædninger sønderrives, 
som var det Papir. Luften er et Øjeblik 
opfyldt af en fa rlig Regn med Jern- og 
Træspl inter. Mennesker, som i Tryghed 
har overgivet sig til vort Trafikvæsen, 
slynges imellem hverandre i_ det frygte-
ligste Virvar. 

Næppe er Braget hendøet, før forv ir-
rede Menneskestemmer imellem hverandre 
bryder ud i det Spørgsmaal, der i Øje-
bl ikket paatræ nger sig alle : Hvad er 
der sket ? - At der er sket noget gan-
ske overordentlig a lvorlig t, er alle paa 
det rene med, og ud af Togenes Ruiner, 
ud i den lille Landstations Mørke mylrer 
Menneskestrømmen for at faa Vished, 
fo r at være Tilskuer til Ødelæggelsens 
·veue1 ~iyggeiigi1e<..i. 

Der lyder Vredesudbrud og en Mængde 
uovervejede Bemærkninger om ham, der 
bærer Skylden. Selv staar han fo rstenet 
af Rædsel uden rig tig at forstaa, hvorle-
des det hele g ik ti l. Kun dette ene staar 
ham klart, at hans Løbebane som Jern-
banemand er afbrudt fo r bestandig . Men 
ud af den opbragte Mængde skrider 
en myndig og a lvor lig Emb edsmand, der 
efter et kort Vue ov er Situationen ledsa-
ger den skyldige ind paa Kontoret. -

Telegrafapparatet dikker og slutter hver 

med større og større Hast uden Hensyn · 
ti l Hj æ lpemidlerne. 

Den skyldige - ham, der blev den direkte 
Aarsag i Ulykken - han arbejder ikke, 
han er tjenstf!),- suspenderet. Han kunde 
lægge sig til at sove, om hans Nervesystem 
blot undte ham et Øjebliks Ro. Inde i 
hans Hjærne jager Tankerne ::i.i Sted 
uden Sammenhæng. Snart bevæger de 
s ig om hans usikre Fremtid og snart 
om Ulykkesøjeblikket. Hans Blod jager 
feberhedt igennem Aarerne; og han æn-
ser ikke en Gang Smærterne fra sit saarede 
Knæ, det han i et Fald slog til Blods, 
mens han løb for at g ive Signa! for det 
fl øjtende Tog, der ventede paa at faa 
Indkørsel. H avde han givet sig Tid, blot 
to Seku nder, saa havde han undgaaet 
F aldet, det smærtende Knæ og sandsyn-
ligvis det skæbnesvangre Greb i Signal-
haandtaget, før Sporene var skiftede. Hvor 
gerne havde han ikke arbejdet med der-
ovre i Hjælpekorpset, om han blot derved 
kunde gøre det skete usket. 

Vacuumbre~sens arrige- Hvæsen, de 
korte Dampfløjtesigna ler i nervøs Række-
fø lge og Sammenstødsbraget lød endnu 
i hans Øren, og han hørte endnu Em-
bedsmandens alvorlige "Jeg suspenderer 
Dem" . - Godt, at der dog ingen dræbtes 
at han ikke var bleven Ophavsmanden 
til et nyt "Gentofte". De tilskadekomne: 
Lokomotivføreren og Togbetjenten, var 
jo dog i Forhold til Ulykkens Omfang 
slu pne billigt. Han havde gerne været 
i deres Sted - nej, allerhelst vilde han 
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betragter sig selv, ikke som en Tap, der 
udfører sin pligtmæssige Funktion i et 
stort Maskineri, men som et intelligent 
Væsen, hvis Ta nker og Interesser for 
Gerningen søger ud over de Grænser, 
Ordrer og Reglementer har afstukket. 

Den Opgave at vække hos de unge 
en virkelig Interesse for selve Jernbane-
/aget, opnaas selvfølgelig bedst ved at 
bibringe dem den fulde Forstaaelse, det 
fulde Overblik, og ikke nøjes med at 
lære dem, hvad der rent praktisk vil 

til Opnaaelsen af den fulde F orstaaelse 
er det ikke tilstrækkeligt, at man kan 
alle Ordrerne, Taksterne, alt det fore-
liggende, Resultaterne, paa Fingrene. 
Ingen Methode er saa pædagogisk som 
den historiske. Tilbageblikket over hvor-
ledes Menneskeaa ndens rastløse Arbejde 
fra bar Bund gennem de første fam lende 
Resultater er naaet frem til de mere fuld-
komne Resu ltater, vi nu arbejder med. 
Eller dette at følge, hvorledes vore hjem-
lige Jernbaner efterhaanden fra en ringe 
Begyndelse har udviklet sig gennem 
Lunkenhed, økonomiske Vanskeligheder, 
Kampe om selve Stambanernes Retnings-
linjer o. s. v. til det Sto rværk, som nu 
forbinder By med By Landet over. Vi 
har vænnet os til at tage alt dette som 
noget faktisk, uden at tænke over, hvor-
ledes det er opstaaet, hvorledes Retnings-
linjerne i Nettet er kommen til at forme 
sig netop saaledes som sket, skønt de i 
og for sig lige saa godt kunde have 
været tænkte anderledes, hvis de nu ikke 
allerede laa der. 

Det er da ganske logisk, at det store 
Fremskridt med Hensyn til Uddannelsen 
af den ung e Jernbaneaspirant, som Jern-
baneskolens Oprettelse betyder, følges af 
Optagelsen af Jernbanehisto rie som et 
Lærefag for den vordende Jernbanemand. 
Det vidner om, at man fra tid ligere Tiders 
ganske aandløse Udenadslæren af Ordrer 
og Bestemmelser stræber mod en virkel ig 
pædagogisk Jernbaneuddannelse. 

Selvfølgelig kunde en Lærebog i Je rnbane-
historie gøres meget lang. Hr. Buchs Lære-
bog er ganske kort, kun 44 Sider; han be-
tegner den som "et Grundlag for Under-
visningen paa Jernbaneskolen", og da 
Forfatteren selv er Lærer, ha r han alt-
saa fuld Frihed til at udfy lde og supplere 
det givne Grundlag. 

:;u111 v111cer:; :;Ku1en ug c1evsK01en er ror 
Hæren. Dette vilde ikke være for hø jt 
et Maal at stræbe efter: en J ernbane-
højskole, hvor det unge Menneske, der 
ønskede at gaa til Statens J ernbaner, 

-bibragtes en teoretisk Uddannelse i alle 
J ernbanearbejdets Grene, som ved Siden 
af praktisk Indøvelse kunde bibringe ham et 
saadant Grundlag, ~:it han paa dette burde 
kunne hæve sig til ·en· hvilken som helst 
administrativ Stilling indenfor Etaten. 
Der er saa meget mere Grund til at sætte 
sig et saadant Maal, som Jernbanefaget 

flere forskelligartede Forhold end Statens 
øvrige civile Monopolvirksomheder. 

Der er sikkert lige saa megen An-
ledning til at give Jernbanevæsenet sin 
egen Højskole som Militærvæsenet. 

Selvfølgelig er dette en Tanke, som 
det tilhører Fremtiden at realisere. Der-
imod er der noget andet , som burde 
gøres allerede nu. Den ældre Jernbane-
mand, som ønsker at holde sig fuldt paa 
'iøjde med sit Fag, kan nok have nogen 
~rund til at se med Misundelse paa de 
yngre, der nu paa Jernbaneskolen fuld-
stændig metodisk faar gennemgaaet alt 
up to date. Den ældre Jernbanemand, 
der paa et langt tidligere Tidspunkt har 
faaet sin Uddannelse under maaske ganske 
primitive Forhold og uden nogen Vej-
ledning eller Methode, er anderledes ilde 
stedt. Alt er udviklet stærkt i de sidste 
Aar, nye tekniske Hjælpemidler er kom-
men til. Bunden til · sin Tjeneste og sit 
Tjenested ønsker han alligevel at følge 
med, men naar sjælden at faa mere end 
et ret overfladisk Kendskab til det, der 
ligger udenfor hans eget Tjenesteomraade. 
Og med Jernbanetjenestens stærke Spe-
cialisering i de senere Aar føl es det 
dobbelt stærkt. 

Var der ikke Anledning til at g ive 
saadanne af de ældre, som selv maatte 
ønske det, Adgang til at gennemgaa 
Repetitionskursus paa Jernbaneskolen ? 
Var der ikke Grund til at g ive ogsaa 
saadanne Adgang til den metodiske Til-
egnelse af alt det nye under den samlede 
og kynd ige Vejledning, som kun Jern-
ba nesko ler. kan give? X 

har overgivet sig til vort Trafikvæsen, 
slynges imellem hverandre i_ det frygte-
ligste Virvar. 

Næppe er Braget hendøet, før forv ir-
rede Menneskestemmer imellem hverandre 
bryder ud i det Spørgsmaal , der i Øje-
blikket paatrænger sig alle: Hvad er 
der sket? - At der er sket noget gan-
ske overordentlig alvorligt, er alle paa 
det rene med, og ud af Togenes Ruiner, 
ud i den lille Landstations Mørke mylrer 
Menneskestrømmen for at faa Vished, 
for at være Tilskuer til Ødelæggelsens 
-;, euerntygja;·eiigheLi . 

Der lyder Vredesudbrud og en Mængde 
uovervejede Bemærkninger om ham, der 
bærer Skylden. Selv staar han forstenet 
af Rædsel uden rigtig at forstaa, hvorle-
des det hele gik til. Kun dette ene staar 
ham klart, at hans Løbebane som Jern-
banemand er afbrudt for bestandig. Men 
ud af den opbragte Mængde skrider 
en myndig og alvorlig Embedsmand, der 
efter et kort Vue over Situationen ledsa-
ger den skyldige ind paa Kontoret. -

Telegrafapparatet dikker og slutter hver 
Gang med det skæbnesvangre yn, der 
kan betyde alt muligt ligefra en knækket 
Krumtap til ødelagte Personvogne med 
lemlæstede Stakler. - Ruiner af Jern, 
Træ, Kød og Blod. Y n ! Assistenten 
derinde paa Centralstationen ved, hvad 
det betyder, og han ved tillige, at det 
er hans første og helligste Pligt som 
tj enstgørende Telegrafist ufortøvet at 
respektere dette "Yderste Nød" fra et 
nedbrudt Tog. I nervøs Hast farer han 
til Apparatet og giver meå et "k" til 
Kende at han -er der, parat til at ekspe-
dere de nødlidendes Bøn om Hj ælp ud 
til dem, som har Raadighed over Hjælpe-
midlerne. -

Med forceret Hastighed piler Hjælpe-
toget afsted mod Ulykkesstedet. Hjælpe-
vognen, der er stuvende fuld af Embeds-
mænd og Arbejdere imellem hverandre, 
slingrer i den rasende Fart over Sporsam-
menføjninger og Sporskifter. Dens løse 
Hjælpemateriel gør en frygtelig Larm -
et øredøvende Spektakel, som umuliggør 
enhver Samtale. 

Menneskestrømmen er ført bort, hver 
til sin Side. I Nattens Mulm og Mørke 
og i den mest primitive Belysning arbej-
der Hjælpetoget med Kraner og Dunkrafter 
for atter at skaffe Banen fri for den rast-
løse Menneskestrøm, der stadig vil frem 

feberhedt igennem Aarerne; og han æn-
ser ikke en Gang Smærterne fra sit saarede 
Knæ, det han i et Fald slog til Blods, 
mens han løb for at give Signa! for det 
fløjtende Tog, der ventede paa at faa 
Indkørsel. Havde han givet sig Tid, blot 
to Sekunder, saa havde han undgaaet 
Faldet, det smærtende Knæ og sandsyn-
ligvis det skæbnesvangre Greb i Signal-
haandtaget, før Sporene var skiftede. Hvor 
gerne havde han ikke arbejdet med der-
ovre i Hjælpekorpset, om han blot derved 
kunde gøre det skete usket. 

Vacuumbremsens arrige Hvæsen, de 
korte Dampfløjtesignaler i nervøs Række-
følge og Sammenstødsbraget lød endnu 
i hans Øren, og han hørte endnu Em-
bedsmandens alvorlige "Jeg suspenderer 
Dem". - Godt, at der dog ingen dræbtes 
at han ikke var bleven Ophavsmanden 
til et nyt "Gentofte". De ti lskadekomne : 
Lokomotivføreren og Togbetjenten, var 
jo dog i Forhold til Ulykkens Omfang 
slupne billigt. Han havde gerne været 
i deres Sted - nej, allerheist vilde han 
have været dræbt af Jernstumperne, der fløj 
omkring - ramt i Tindingen og død paa 
Stedet uden Smærte. - -

Bjerregrav, en lille Holdeplads en 
Mils Vej nord for Randers, er de fleste 
Timer paa Dagen i Forhold til Trafikcen-
trernes Uro og Tummel en lille fredlyst 
Plet, man mindst af alt kunne tænke sig 
som Skuepladsen for en Togulykke af 
dette Omfang. Udenfor Togtid henligger 
den i ægte Landsby-Ro, indbydende til 
Middagssøvn, og et enkelt Togs Ankomst 
betyder rimeligvis kun en behagelig Af-
veksling i Dagens kedsommelige Ensfor-
mighed. Men træffer det om Aftenen 
ved 9-Tiden, at Persontoget fra Randers 
er forsin ket, og Krydsningen med Person-
toget fra Frederikshavn forlægges fra 
Faarup til · Bjerregrav, da er Freden forbi, 
og en hel Række af Kommunikations-Inter-
esser koncentrerer sig straks om det 
fredlyste Bjerregrav, saa at de er lige ved 
at tage Vejret fra sin Mand. 

For den uindviede Offentlighed, der 
ikke aner, hvilket Ekstraarbejde slig 
Uregelmæssighed i Toggangen kan volde, 
vil det ri meligvis være en uløselig Gaade, 
at Stationskontoret i Bjerregrav paa en 
Gang er bleven Skueplads for en ganske 
overvældende Travlhed ; men ikke desto 
mindre er det et ejendommeligt Karakter-
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træk for Trafikvæsenet, at Uregelmæssig-
heder mangedobler Arbejdet. 

Fra Randers modtages det forsinkede 
Togs Begæring om Krydsningsforl ægning, 
og da Bjerregrav har Sporplads for Kryds-
ningen telegraferes Begæringen videre 
til Faarup, der fas tslaar Krydsningen og 
meddeler de interesserede Parter dette 
ved Linjedepesche for bagefter at s ikre 
sin Afsendelse af Persontoget fra Frede-
rikshavn ved en telegrafisk Erklæring fra 
Bjerregrav om, at Banen mellem Faarup 
og Bjerregrav nu ogsaa er fri. Mindre 
kan ikke gøre det. 

Under alt dette er Assistenten lænket 
til Telegrafbordet, og han skal ydermere 
modtage Meldingerne om begge Togs 
Afgang fra Nabostationerne. Samtidig 
har utaalmodige Passagerer til Togene 
banket paa Billetruden en Snes Gange 
og sendt den Assistent, som sku lde eks-
pedere dem, mindst lige saa mange 
løn lige Forbandelser, fordi han ikke straks 
som en affabel og velfriseret Manufaktur-
kommis med et Buk, et Smil og et "Hvad 
ønsker De?" var til behagelig Tjeneste 
fer dem. Ude paa Perronen ved en 
Laa.ge i Gitteret spanker en kappeklædt 
Landm <1 ndstype omkring, bankende sine 
Hænder og bandende skiftevis over sine 
trampende Heste og Assistenten, der 
løber forbi uden at skænke hans to Kof-
ferter, der skal ekspederes som Rejsegods 
til Kjøbenhavn ringeste Opmærksomhed. 
"Kommer den Pakke med til Aarhus i 
Aften?" spørger en tredie. - ,,Ja, ok 
ja!" Assistenten ved ikke en Gang, til hvilken 
Pakke, der s igtes, men finder det rigtigt 
at berolige Spørgeren for at blive fri for 
al den Snakkesalighed, det jydske Pub-
likum er saa e lskværdig at præstere som 
sit Bidrag til Togforsinkelserne. Indkør-
selss ignalet er g ivet ior Toget fra Randers , 
og saa var det Posten - ja Posten, den 
Jiavde han ingen Tid haf~ til at ekspedere. 
I en Fart gøres Tasken i Stand, og idet 
Assistenten løber forbi med Posen, mindes 
han endnu en Gang om de 2 Stykker 
Rejsegods til Kjøbenhavn, og Toget fra 
Faarup fl øj ter udenfor. I et Par Spring 
vil han ind at sætte Signal, men falder 
og slaar sit Knæ, saa han næp pe kan 
støtte paa det. Han humper derind gør 
et Par febrilske Greb i Haandtagene og 
haaber ikke Toget er kommen til at 
holde udenfor. Han prajes for en Billet 
til Randers og humper videre med Post-
+ ... .-- 1,,.. " '" '" f<i <> r PPi<:Pn·nric:Pt til K ioihPn-

JERNBANEBLADET 

under det bekvemmeste og billigste Om-
bytte og at skaffe Statsbanerne billige 
Krydsningsstation er for den voksende 
Trafik. 

Gaar der end nu og da nogle Tusinder 
i Løbet, saa dækkes de igen af den 
almindelige Balance. Forretningen bn 
bære Tabet, og Pengene strø mmer ind 
fra Hundreder af Kilder - men Sikker-
hed en, den almindelige Sikkerhed? 

Hans Poulsen. 

Den noble Konkurrent. 

Med en virke lig imponerende Frej-
dighed forsøger Hr. Ulsøe-Bruhn endnu 
i sidste Numer af Dansk Jernbaneblad 
at holde Liv i det Reklame- og Geschafts-
numer, han har forsøgt at bringe ud af 
Jysk Morgenblads Redaktions Ukendskab 
til Navnene paa de forskellige Jernbane-
blade. Hr. U.-B. forsøger endnu en 
Gang at faa ogsaa J ernbanemænd til 
at acceptere Grundlaget for he le hans 
Reklamepostyr, at Jernbanebladet skulde 
have arrangeret denne Fejltagelse for at 
kunne smykke sig med det "ansete " (!!) 
Dansk Jernbaneblads Fjer! ! 

Man maa beundre den smarte Ge-
schaftsans, hvormed Hr. U.-B. straks øj-
ner, hvilket herligt Fund Jysk Morgen-
blads Fejltagelse er, og straks bener 
rundt til den ham slavagtige Presse i 
Aarhus - hvortil selvfølgelig hører det 
lokale Allianceblad - og faar den til 
at optage en af ham selv turneret Notits, 
hvori han faav Lejlighed til at ud raabe 
Dansk J ernbaneblads kolossale "An-
seelse". 

Det kan nok trænge til denne af det 
selv udstedte Attest ; thi sikkert kan in-
tet andet Blad indenfor den samlede 
danske Fagpresse glæde sig ved en saa 
almindelig Ringeagt indenfor s it eget 
Fag. 

For os har D. J. ald rig staaet so m 
"Konkurrenten", med hvem vi skulde 
s laas om Abonnenter, Annoncer o. s. v. 
Denne materielle Betragtning har vi al-
tid helt og holdent overladt til D. 1;-
som da ogsaa a ltid har ført den i Mun-
den. 

Fra vor Side har Kampen mod D. J. 
været en Kamp mellem to Principper, 
mellem hvilke ingen Forsoning er mulig 
- Kampen mellem moderne Organisa-
tionstanker og gam meldags Fordummelse, 
mell em Solidaritetsfø lelse og ga mmeldags 
forbenet Klassem isundelse. . 

Denne Kamp føres ikke om "An non-
cer". 

0 . B. 
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smiler - m en det gjorde man ogsaa s in Tid 
ad J ernbaneproje kte rn e. 

Den nye Personbanegaard. I Mandags aa b-
nedes Tilbuden e paa Tøm rera rbejd et ved Op-
fø re lsen af den nye Banegaards Hoved hal. Af-
gøre lse n kan da ventes i den nærmeste Frem-
tid. 

Jernbaneforeningen. Det nye Ti!s_yns ra ad 
medd e le r i s id ste Num e r af "Vor Sta nd" s in e 
Planer fo r Resten af Sæso n en. Forud en det tid-
li ge re bebud ede Fo redrag af Toldinsp ektør B e-
r en d se n om Finland paa tæ nkes i Begyndelse n 
af Ma rts et F oredrag af Dr. polit. A. Ni e I se n 
om "Penge" - - forhaabentlig med nyttige 
Vink o m, hvo rl e des man s kal faa dem til a l 
s laa ti l. 

J e rnban e hj emmet vil nu blive udvidet m ed 
et større Væ relse, hvilk en Begive nh ed ind vies 
de n 14. Marts m ed en Fæ ll esspis ning i se lve 
Hj emm et. 

De n 11. April a fhold es Foraa rssæso ne ns 
sædvanlige stø rre Samme nkom st til en Afveks-
ling i "Prins Wilh e lm s Pal æ " (populæ rt : Lar-
sens Loka ler). Forfatte ren Alb e rt Gnudtzm a nn 
og Hustru søges til Aftenund e rh oldnin ge n. De 
øvr ige Civileta te rs Forenin ge r vi l blive indbudte 
til at de ltage. 

"Danmarkspræmien". Vi me dd elte i s ids te 
Num er, at Fors ikrin gsse lskabet "Danmark"s Sti-
pe ndium var tilfaldet Mas kinass istent Langkild e , 
Helsingør. Der sku ld e staa F r e d e ri c i a . 

25 Aar. Togfører Te r m a n se n, Frederi cia, 
fejrede den 28. f. M. 25 Aarsdagen fo r s in An-
sætte lse . Term a nsen hædredes pa a forske lli g 
Maade af sin e Kolleger bl and t h vi lke han e r 
meget afh oldt, og han fik bl a ndt a nd et over-
ra kt e n Skrivebordssto l og e n fl ot Mess ing-
hæ nge la mpe fra Tog person a le! i Fredericia og 
Nyborg. 

Trykfejl. 

I vo rt sidste Nummer har Sætte i;:nisse n huse-
ret ga ns ke frygteligt, hjulpet af den Omstændig -
hed, a t Re da ktøre n e r a fskaa ret fra se lv at læse 
Korrektur paa B ladet, efter at ~ets Trykn in g e r 
fl yttet til Aarhus . 

Idet vi gør vore Læsere man ge Undskyld-
ni nger og lover Bod og Bedring, s ka l vi he r 
kun gøre opmærksom paa de uh e ldi gste Tryk-
fejl, idet v i paa Forhaand opgiver at brin ge e n 
fuldstændig F ortegnelse: 

I Spidsartiklen " Da ns k Jernbaneblad" staar 
nederst i 2den og øverst i 3die Spalte lire 
Gange "den Redakti on" i Stedet for "den 
Rea kti on". 

P aa a nd en Side, I s te Spalte , er der ve d de 
fremhævede Ord "om Cita n ten" bortfaldet 

Jernban eb lad "s Stilling i den omhand lede 
Affære. 

Ind læget lyder: 
Af de foreliggende Indlæg fra Mod-

partens Side fremgaar, at "Dansk J ern-
baneblad" i første Række vil hævde sin 
fuldstændige Sagesløshed m. H. t. den 
Række Sigtelser, som Bladet har givet 
Husly, og som har g ivet mig An ledning 
til den paaklagede Artike l i J ernban e-
bladet, ,,Standsfølelse og Standsdiciplin" . 
,, Dansk J ernbaneb lad"s principaie Stand-
punkt er dette, at ganske uanset om 
Togfører J ensens Artikler er ærefornær-
mende eller ej, saa bærer i hvert Fald 
Bladet - repræse nteret ved Udgiverne 

intet Ansvar, som kund e undskylde 
en Retorsion overfor dette. 

Bortset fr a, at det forme ntlig er en 
elementær Regel indenfor anstændig Pres-
semoral, at et Blad, der giver Indsendere 
Lov til at sigte offentlige Personer for 
uhæderlig Adfærd, overtager et moralsk 
Medansvar med Underskriveren, naa r 
det ikke udtrykkelig reserverer sig -
ganske bortset herfra vil jeg hævde, at 
allerede Togfører Jensens Stiiling til 
"Dansk Jernbaneblad " var en saadan, at 
han ikke "for tilfallet" kan reduceres til 
en tilfældig Indsender, for hvem Bladet 
intet moralsk Ansvar bærer. 

Togfører H. I. Jensen var, som det 
ogsaa fremgaar af de tidligere i Sagen 
fremlagte Numre af "Dansk J ernbaneblad" , 
fast knyttet til dette Blad som ansvar-
havende Redaktør af en væsentlig Rubrik 
i dette - en Stilling, han har indtaget 
gennem en Aarrække. Naar Bladet paa 
den Maade knytter en Mand til sig, ind-
gaar han selvfølgelig som en integ rerende 
Del i Begrebet "Dansk Jernbaneblad" , 
og for hans moralske Habitus, som den 
faar Udtryk i Bladet, bærer dette An-
svaret. 

Man har ogsaa s t enkelte Dagblade --~ 
-. f. Eks. tidligere "Pol itiken " - benytte 
denne Form at betegne en navngiven 
Medarbejder som "ansvarhavende" for 
en bestemt Rubrik; men sikkert ha r ingen 
tænkt sig, at Bladet paa denne Vis kunde 
frigøre sig for det moralske Ansvar fo r 
sit Indhold , og blot kund e henvise til 
d'Hrr. Koppel, Jensen, o. s. v. Selvføl-
ge lig maatte man ved et eventuelt Søgs-
maal holde s ig til den "lokale" ansvar-
havende - akkurat som det er en Selvfølge, 
at Hr. Friis-Skotte (se Modpartens sidste 
Indlæg) har rnaattet anlægge sit Søgsmaal 



fert er, der skal ekspederes som Rejsegods 
til Kjøbenhavn ringeste Opmærksomhed. 
"Kommer den Pakke med til Aarhus i 
Aften?" spørger en tredie. - ,, Ja, ok 
ja! " Assistenten ved ikke en Gang, t il hvilken 
Pakke, der sigtes, men finder det rigtigt 
at berolige Spørgeren for at blive fri for 
al den Snakkesalighed, det jydske Pub-
likum er saa elskværdig at præstere som 
sit Bidrag til Togforsinkelserne. Indkør-
selssignalet er givet ior Toget fra Randers, 
og saa var det Posten - ja Posten, den 
havde _han ing en _Tid hafJ til at ekspedere. 
I en Fart gøres Tasken i Stand, og idet 
Assistenten løber forbi med Posen, mindes 
han endnu en Gang om de 2 Stykker 
Rejsegods ti l Kjøbenhavn, og Toget fra 
Faarup fløjter udenfor. I et Par Spring 
vi l han ind at sætte Signa!, men falder 
og s laar sit Knæ, saa han næppe kan 
støtte paa det. Han humper derind gø r 
et Par febrilske Greb i Haandtagene og 
haaber ikke Toget er kommen til at 
holde udenfor. Han prajes for en Billet 
til Randers og humper videre med Post-
tasken, saa faar Rejsegodset til Kjøben-
havn og Billetten til Randers vente lidt 
endnu. - -

Bjerregrav, du fredlyste Plet, som 
ikke har mange tjenstlige Byrder, men 
dog lidt af a lle, og som faar dem saa 
uligelig forde lt paa Døgnets Timer, at 
de næsten alle skal bæres i Løbet af en 
halv Time; d;ne Byrder kræver i denne 
halve Time en Tusendkunstner, mens 
du Resten af Dagen godt kunde være 
Konestation. I et Øjeblik overvældede 
du din Tusin -:!kunstner, saarede ha m og 
forvirrede hans Hj erne. Dit Navn dirrede 
en kort Stund igennem Europas Telegraf-
traade og skabte Sensation i tyske , e:.gel-
ske, franske, svenske, norske og danske 
Aviser. Om en Maaned vi l du atter være 
glemt, som Stilling og Viby, Jyll., g lemtes; 
men for Jernbanemændene Brendstrup, 
Ballisager og Sørensen vil Erindringen 
0111 dig leve, fordi du greb voldsomt ind 
i deres tjenstlige Liv. Og Statsbanernes 
Ka~se vil i et Aar begræde dig med 
Taarer til rn Værdi af 65,000 Kr. 

Men til Trods for dit Tilfælde vi l der 
med Aarene opstaa mange fredelige 
Tusendkunstn erstationer med centralise-
rede Sporskifte- og Signaltræk, hvor et 
Øjebliks Forvirring kan skabe nye Øde-
læggelser og nye Tab, naar Uregelmæssig-
hederne træder til; th i Tusendkunstn er-
stationerne tjener det dobbel:e Formaal: 
at drage det størst mulige Opland ind 

Aarhus - hvorti l selvtø lgc ltg hører det 
loka le All ianceblad - og faa r den ti l 
at optage en af ham selv turn eret Notits, 
hvori han faav Lejlighed til at udraabe 
Dansk J ernbaneb lads ko lossale "An-
see lse ". 

Det kan nok trænge til denne af det 
se lv udstedte Attest ; thi sikkert ka n in-
tet andet Blad indenfor den samlede 
danske Fagpresse g læde s ig ved en saa 
alminde lig Ringeagt indenfor sit eget 
Fag. 

For os har D . .J. a ld rig staaet som 
"Konkurrenten", med hvem vi skulde 
s laas om Abonnenter, Annoncer o. s. v. 
Denne materielle Betragtning har vi al:.. 
tid helt og holdent over ladt til D. J ., 
som da ogsaa altid har ført den i Mun-
den. 

F ra vor Side har Kampen mod D . .J. 
været en Kamp melle m to Principper, 
mellem hvilke ingen Forsoning er mulig 
- Kampen mellem modern e Organ isa-
tionsta nker og gam meldags Fordumm else, 
mel lem Solidaritetsfølelse og gamme ldags 
fo rb enet Klassemisundelse. . 

Denne Kamp føres ikke om "Annon-
cer". 

0. B. 

lm!l NJtVN!~ 06 NYT llll 
Jernbaneforeningsfest i Aarhus. Med Tilskud 

fra J ernban efo reningen afho ldes Lø rdag den 22. 
Februa r 1908 Kl. 8 præcis e n Aft e n u n d e r-
h o Id ni n g m e d B a I i Ha nd e ls- og Kontorist-
fo renin ge ns Lo ka le r, hvo rtil J e rnb a nefore ninge ns 
Med lemm e r m ed Famili e indbydes. 

Jernbanefo reningens Repræsentantskab. Ti l 
det ved Ove rassistent Nye m a n n s Død ledig-
blevne Mand at er ku n opstill et een Kandi dat, 
Trafikin s pektør G e or g L a r s e 11. 

Foredrag. Vi mi nder o m Godsinspektør 
M a r ti n B u c h s Foredrag i J e rnba neforenin -
ge n paa Lø rd ag : B e f o rdrin gs pr o jekt e r 
i B eg y n d e I se n a f d e t I 9. A ar h u 11 -

d r e d e. 

Befordringsprojekter. I de n sve ns ke Rigsdag 
er nu indbrag t Lovfors lag om Oprettelse n af en 
Da mpfæ rgeforb ind else Trelleborg - Sassnitz. 
Sv erri g og Pre ussen s ka l hve r an s kaffe 2 Færge r, 
der s ka l ku nn e rumm e 18 Vogne. Der ska l ud-
fø res 2 Ture i Døg net i hver Retnin g og Sø rej-
se n a ntages at vill e va re 4 Timer. F orbinde lse n 
s ka l væ re i Stand næst e Sommer; samtidig skal 
Staten ove rtage Banen Malmø- Trelleborg . 

Ogsaa fra and en Side tru es Gedser- Warn e-
mi.ind e ruten m ed Konkurre nce, id et Ko nstruk-
tøren af det tyske, ty rbare Militæ r-Luftskib , 
Grev v. Z e p p e li 11 , har nd arb ejdet Kalknre 
ove r e n rege lm æssi g Lufts kibsforbinde lse Ber-
lin- Kø benhavn. Luftskib et vi l kunn e befordr e 
100 Pe rsoner og gøre Rejse n paa 5 Timer, 
akkurat de n halve Tid af hva d J e rnbanerejsen 
tage r. Pri se n vil kunn e sættes til 50 Marie Ma n 

25 Aar. Togfø re r T e r m an se 11, Frederi cia, 
fej rede den 28. f. M. 25 Aarsdage n for s in An-
sættelse . Te rmanse n hædredes paa forskellig 
Maa de af s in e Ko lle ge r bl a ndt hvilke han e r 
m eget afh oldt, og ha n fik blandt and et over-
rakt en Skrivebo rd ss tol og en flot Mess ing -
hæ ng elampe fra Tog perso nale! i Frederi cia og 
Nyborg. 

Trykfejl. 

I vort sidste Numm er har Sætternissen hu se -
ret gan s ke frygte ligt, hjulpet af den Omstændig-
hed, at Reda ktø re n e r afskaaret fra selv at læ se 
Korrektur paa Bladet, efte r at d_ets Trykning er 
fl yttet til Aarhus. 

Idet vi gør vore Læsere mange Unds kyld -
ninger og lover Bod og Bedring, ska l v i her 
kun gøre opm æ rkso m paa de uh eldi gste Tryk-
fej l, id et vi paa Forhaand opg ive r at bringe en 
fuldstæ ndig Fortegnelse: 

I Spidsartik len " Da nsk Jernbaneblad" staar 
nederst i 2de n og øve rst i 3di e Spa lte fire 
Gange "den Redaktion" i Stedet for " den 
Reaktion" . 

Paa a nd en Sid e, I ste Spa lte, er de r ved de 
fre mh æ vede O rd "o 111 Cita n te n" bortfaldet 
e n Note : ,,Udh ævet af Redaktion en". 

E nd elig staar der i Artikl e n 0111 Samme n-
stødet ved Bje rregrav i 3di e Spa lte, 2det Stykke 
fø1:st "Tog 963" se nere "Tog 958". Begge Ste-
der sk ul de staa "Tog 968". 

Vi har a lvo rli g paatalt disse Fejl ove rfor 
Ko rrektøre n. 

Dansk Jernbaneblad 
kontra 

Georg Berg. 
Et Indlæg. 

I den nu afsluttede Sag, som "Dansk 
J ernbaneblad" havde a_nlagt mod Assistent 
0. Berg, har denne selv afgivet et enkelt 
Forsvarsindl æg, som vi nedenfor skal gen-
give. Trods dets for Anledningen afpas-
sede F orm afg iver det nemlig et meget 
træffende Svar paa "Dansk J ernbaneb lad "s 
Sejrshyl og er en meget passende Kom-
mentar til den afsagte Dom. Overhovedet 
er det vanskeligt at se, hvad D. J. har 
villet opnaa ved denne Sag udover Til-
fredsstillelsen af blind Hævnføle lse. Thi 
om end Assistent Berg i sin af retfærdig 
Harme baarne Artikel i enkelte Vendinger 
er kommen udenfor den Yttringsfrihed, 
enjuridisk Bedømmelse indrømmer, rokker 
dette jo ikke en T øddel ved den Karak-
teristik, Artiklen har givet af "Dansk 

·-··, -~ ·-· ---~ 
ogsaa fremgaar af de tidligere i Sage n 
fremlagte Num re af" Dansk .Jernbaneblad" , 
fas t knyttet til dette Blad som ansvar-
havende Redaktør af en væsentlig Rubrik 
i dette - en St illing, han har indtaget 
gennem en Aarrække. Naar Bladet paa 
den Maade knytter en Mand til sig, ind-
gaar han se lvfø lge lig som en integrerende 
Del i Begrebet "Dansk .Jern baneb.lad", 
og for hans mora lske Habitus, som den 
faar Udtryk i Bladet, bærer dette An-
svaret. 

Man har ogsaa s t enkelte Dagblade 
- f. Eks. tidligere "Politiken" - benytte 
denne Form at betegne en navngiven 
Medarbejder som "ansvarhavende" for 
en bestemt Rubrik; men s ikkert har ingen 
tænkt sig, at Bladet paa denne Vis kunde 
frigøre sig for det moralske Ansvar for 
sit Indhold, og blot kunde henvise til 
d'Hrr. Koppe l, J ensen, o. s. v. Se lvføl-
gelig maatte man ved et eventuelt Søg s-
maal holde s ig til den "lokale " ansvar-
havende - akkurat som det er en Selvfø lge, 
at Hr. F r iis-Skotte (se Modpartens sidste 
Indlæg) har maattet anlægge sit Søgsmaal 
mod Togfører J ensen. Mit Angreb maatte 
derimod ifølge he le s it An læg søg e udenom 
det tilfældige jurid iske Ansvar til det Blad , 
som er moralsk ansvarlig for, at e n 
saadan Omtale af Kolleger - en Om-
tale, der har faaet en yderligere ondartet 
Karakter derved, at den fra "Dansk 
J ernbanebl ad" er gaaet over i Dagspres-
sen - har kunnet finde Sted. 

Naar jeg hævder, at Togfører Jensen 
ifølge sin Stilling er en integrerende 
De l af Begrebet "Dansk J ernbaneblad" , 
er jeg til Overflod i det heldige Ti lfæ lde, 
at nævnte Blad i et Øjeb lik, hvor det 
har g lemt at bevogte sig selv, har hævdet 
samme Opfatte lse. 

I vedlagte Eksemplar af "Vor Stand" 
Nr. 19, 1906, find es Pag. 233 e n af 
Stationsforstande r M . .Johanse n under-
skreven Artikel, betitlet "Standsfø lelsen" , 
som ang ives at være nægtet Optage lse 
i "Dansk .Jern baneb lad". I det ligeledes 
vedlagte E ksemplar af "Dansk .Jernbane-
blad " Nr. 483 findes paa 2den Side en 
Notits, ,, Standsfø lelsen og Standsdiscipli-
ne n", hvori medde les, at nævnte Artikel 
fra Hr. Johansen er modtaget, hvorh os 
tilfø jes: ,,Da Artiklen indledes med 
injurierende Udtryk om vort Blad, vil 
den selvfø lge lig ikke blive optaget, med 
mindre den rettes. Endelig er i vedlagte 
Nr. 484 af "Dansk J erbaneblad" nævnte 
Artike_l optaget efter at være rettet. Ved 



nu at sammenholde Artiklens Ordlyd i 
,,Vor Stand" Nr. 19 og "Dansk Jernbane-
blad" Nr. 484 vil man se, at de Ord, 
som "Dansk Jernbaneblad" har betegnet 
som "inj urierende for vort Blad" og for-
dret slettet, e r de nedenfor kursiverede, 
som maa læses i deres Fo rbindelse: 

"Jeg har i den senere Tid med stedse 
stigende Æ rgrelse læst de Smædeartikler 
og de Beskyldninger, som Togfører Jensen 
i "Dansk Jernbaneblad" har rettet mod 
Jernbaneforeningens Tillidsmænd .. . ". 

De fremhævede Ord kan selvfølgelig 
kun blive injurierende mod "Dansk 
Jernbaneblad" under den Forudsætning, 
at Bladet betragter sig som moralsk an-
svarlig for Togfører • Jensen, og Motive-
ringen af Kravet om deres Fjernelse 
indeholder derfor en utvetydig Indrøm-
melse, som ikke kan borforklares. Jeg 
betvivler ikke, at Modparten vil ku nne 
anføre forskellige Lejl igheder, hvor "Dansk 
Jernbaneblad" direkte har benægtet at 
ville paatage sig det mora lske Ansvar 
for Togfører Jensens Artik ler. Disse 
Benægtelser vil dog a lle være af nyere 
Dato end ovenstaaende Udtale lse og 
fremkaldte af Hensigtsmæssighedshensyn. 
Det e r formentlig en psychologisk Kends-
gerning, at det ikke er i de bevogtede, 
direkte Udta lelser, men i de ubevogtede, 
ufrivillige Forta lelser, at Menneskenes 
Børn afslører deres inderste sande Mening. 

* 
"Dansk Jernbaneblad" hævder ikke 

a lene, at det er bleven sagesløs overfal-
det, men pointerer gentagende, at Over-
fald et er saa meget mere ondartet, som 
det skyldes en Person, der a ldeles ikke 
rammes af Togfører Jensens Sigtelser. 
Modparten har derfor travlt med at un-
derlægge min Handlemaade a ll ehaande 
ufine Motiver, ligesom den kun kan finde 
min Indignation over de oftnævnte Sig-
telser forloren_ Jeg vilde være dybt 
rørt over den Æ del modighed, hvormed 
Modparten udtrykkelig undtager mig fra 
at rammes af Sigtelserne, hvis jeg ikke 
tilfulde indsaa, at dette Standpunkt er 
det fordelagtigste for "Dansk Jernbane-
blad" selv, med Henblik paa nærværende 
Sag! De Artik ler, s9m laa forud for 
mit Angreb, udm ærkede · sig ved en saa-
dan Almindelighed i Adresseringen, at 
intet ledende Bestyrelsesmedlem i Jern-
baneforeningen havde Ret til at betragte 
sig som undtagen. Men det var iøvrigt 
il,l,p fnrrli iPo- tr-.ltP rnio- nP r c:nn lio· c:io-tPt 

JERNBANEBLADET 

af Bevis, prisgiver Standsfæller af d'Hrr. 
Redaktører saaledes som sket, behøver 
det ikke de af Modparten antydede For-
kllringer, at et andet Jernbaneblad tager 
til Genmæle. Og navn lig naar Redaktøren 
af det sidste er en fleraarig Bestyrelses-
kollega med og Medlem af den Kreds, 
mod hvilken Sigtelserne var rettede, 
maatte han i ganske særlig Grad føle 
sig opfordret til som Redaktør at stemple 
disse Sigtelser i de behørige Udtryk. 
Yderligere foregik det hele under et For-
mandsskisma i J ernbaneforen ingen. 

Da den Spænding, der 'i aarevis har 
hersket mellem den organiserede Jern-
banestand (repræsenteret ved deres Til-
lidsmænd) og "Dansk Jernbaneblad", er 
et væsentligt Moment til Forstaaelse af 
den foreliggende Sag, skal jeg tillade 
mig at uddybe lidt, hvad der tidligere 
e r meddelt herom. 

Da en Kreds af yngre Mænd for 9 
Aar siden satte sig det Maal at samle 
hele Jernbaneembedsstanden i een enkelt 
fag lig Sammenslutning, still ede "Dansk 
Jernbaneblad " sig hurtigt i Opposition 

. til denne Bevægelse. Den Modstand, 
Tanken mødte hos enkelte smaa Mindre-
tal, som dels var mod al Organisation, 
dels foretrak smaa, hinanden bekrigende 
Klasseforeninger, fandt straks Støtte og 
Opmuntring i "Dansk Jernbaneblad". Og 
denne Opmuntring har ogsaa senere 

dgt enhver nok saa svag Splittelses-
,endens.'' ) At der under disse Omstændig-
heder hurtigt maatte opstaa bittre Følelser 
hos de Mænd, hvis Bestræbelser var at 
samle, mod det Blad, der af al Magt 
modarbejdede en saadan Samling, vil 
let forstaas. Og at der faldt drøje Hug 
fra begge Sider, vil forstaas og undskyldes. 
Men da det viste sig, at Organisations-
tanken, trods al Modstand fra "Dansk 
Jernbaneblad" og dets Kredse, alligevel 
trængte igennem, gik Bladet over til at 
angribe som offentlige Personer de Mænd, 
der havde staaet i Spidsen for Bevægel-
sen, og søgte at rejse Tvivl om deres 
Motiver og Uegennytte, ja, nu til Slut 
0111 deres personlige Hæderlighed, for 
0111 muligt derigennem at ramme Be-
vægelsen. Til Ge11ne111førelsen af en 
saadan Taktik har en hæderlig, men naiv 
og godtroende Mand som Togfører Jensen 
ydet Bladet en uvurderlig Støtte, og 
Offent liggørelsen af hans oftnævnte Ar-
tikl er maa da ogsaa ses so m et Led i 
rlic::c::p RPc::tr~h,::,.lc: ø r nPt ft'On-'lf"'r'"l~ ... n.n·C-'l'l 

ren agitatorisk: ,, Togførere! hold Eder 
endelig fra denne Jernbaneforening". De 
fremkom da ogsaa paa et Tidspunkt, da 
der i Togførerkredse var en stærk Stem-
ning for en samlet Tilslutning til Jern-
baneforeningen. Det var den, der sku lde 
modarbejdes. 

Modparten har under nærværende 
Sag gentagende benægtet, at Togfører 
Jensens Artikler rummer , nogen Æ re-
fornærmelse mod nogen. Jeg vil være 
saa høflig at antage, at hermed menes 
Ærefornærmelser, spm kan rammes af 
Loven. Thi jeg vi l ikke fornærme Mod-
parten ved at antage, at d'Hrr. ikke vilde 
føle sig fornærm ede ved Antydninger og 
Insinuationer 0111, at de modtager Be-
stikkelser for at vanrøgte Interesser, de 
er sat til at varetage, at de aflægger 
falskt Regnskab, og i det hele taget be-
nytter en Tillidsmandsstilling til at gøre 
Ordet Tillid parodisk. Vel har jeg brugt 
skarpe Ord om min Modpart, men jeg 
har dog aldrig vovet at for udsætte , at 
de personlig vilde regne den Art In-
sinuationer for Lapperier - for saa vidt 
de da ellers fremsættes af normale Men-
nesker. 

Men utvivlsomt har Modparten Ret 
i, at Sigtelserne, som de er fremsat i 
de Artikler, der fo relaa forud fo r 
min Artikel "Standsfø lelse og Stands-
disciplin", ikke lod sig ramme paa nor-
mal Vis - ::i: ad Rettens Vej. Thi det 
har netop været Bladets Taktik overfor 
Modstanderne: ikke at s ige noget, der 
direkte lader sig ramme og derved gøre 
det altfor let for de angrebne at tilbage-
vise Sigtelserne. Nej, Antydninger, halve 
Insinuationer, fantas ifu lde Kombinationer 
i Spørgeform, det er noget, der rormaar 
at sætte Rygtesmedene og Sladderen i 
Bevægelse - paa den Maade kan den 
rer:!e!igste Mand gøres mistænkelig i lange 
Tider, uden at han er i Stand til virk-
somt Forsvar. Den samme Taktik havde 
Bladet kort forinden forsøgt overfor et 
andet Bestyrelsesmedlem i · Jernbanefor-
eningen, Assistent C. Kragh, som det 
ogsaa ønskede at overantvorde t il Slad-
deren - med afgjort Held en kort Tid. 
Og nu da Assistent Friis-Skotte, efter 
at være bleven tydeligere udpeget af Hr. 
J ensen som den, han specielt ønskede 
at fornærme, endelig fik fast Bund for 
et Sagsanlæg, har Bladet søgt at udbrede 
,..J ,... ._ J T,..,.. .,.,..Jl-, ,.... ,..J ,.. + D ... ::,.. C" l ~,.., 4-4- ..., \..... ,.. ..,....Jl .... ...J .... 

ledning til i en Artikel af I. Juli, sam-
tidig med at det bereder sig paa om 
fornødent at ofre Hr. Jensen, at kolpor-
tere nye Rygter, hvoraf flyder ny Sladder 
om nye Mænd. 

Paa denne Maade har Bladet søgt at 
give sine saglige Modstandere Gift -
stadig under en Form, der vanskelig lod 
sig ramme ad juridisk Vej, men med et 
udpræget Blik for, hvorledes man bedst 
ødelægger eller trætter de Personer, man 
har Interesse i at komme til Livs, ved 
at omgive deres Navne med Sladderen. 

Den Art Fremfærd kan ikke stemples 
for haa rdt , og jeg vil derfor tillade mig 
at hævde, at min Artikel - vendt mod 
det Blad, som bærer det moralske An-
svar - kun indeholder, hvad der er Nød-
værge og berettiget Retorsion. 

Køb enhavn, 13/ 8 07. 
Oeorg Berg. 

Injurier. 
Hver Gang jeg læse r om en Injuri esag, 

tænker jeg paa det Sted i Joh ann es V. J ensens 
Bog, ,,Einer Elkær", hvor He lten taler til den 
borgerlige Dumhed: 

" Hvorfor fø lger De nu ikke Deres natu rlige 
Instinkt og ser Dem om efter P oliti ? det plejer 
man at gøre - vælter Ansvaret paa dem, der 
giver Ly for enh ve r Hund" . 

For det er jo saadar.i, at man ikke kan 
støtte si ne Udtalelser paa den a lmindeli ge Me-
ning. Naar man kalde r en Mand for Idiot og 
et Blad for et Smædeblad, saa nytter det 
intet, se lv om man kan henvise til, at man 
kun har givet Udtryk for, hva d alle tænker, -
man maa juridisk b e v i se, at Manden er aand s-
svag, og Bladets To ne løgnagtig og perfid -
hv ilket vanskeli gt lader sig gøre, selv om det 
ikke var saa led es, at Justitsens Øverste er Ven 
med Landets mest . . . . noksagt .... Blad. 

Ja - sagde min Kone, da hun havde læst 
Artiklen - det er sandt nok. Vær du bare 
glad Under-Asen, at del ikke var dig, der fik 
de 200 Kr. i Bøde, saa maatte vi have været 
paa Ladegaarden ½ Aar. 

Sikker! Aure li a - svarede jeg beskedent -
mindst 1 i Aar - og imede ns bliver Redaktøren 
af "J ernba nebladet" Ridd er af Siameserordenen 
- og jeg kommer til Sparkær. 

Under asen. 

Personalia. 
Ansættelser. Forfremmelser. 

Telegrafist, Frk. 8. V. A. Fischer, Køben-
havn G. og ~kriver, Frk. J. Christens, Revisi-
onen, fo rfremmed e til Assistenter fra I. Fe br. 
Elev A. Rasmussen, Viby Jyll., ansat som Un-
r-1 ,... .. .... ... ... : ... .. ,... .... . 1 C ,... h •. 
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Børn afslører deres inderste sande Mening. 
* 

"Dansk Jernb"aneblad " hævder ikke 
a lene, at det er bleven sagesløs overfal-
det, men pointerer ge ntag ende, at Over-
fa ldet er saa meget mere ondartet, som 
det skyldes en Person, der aldeles ikke 
rammes af Togfører Jensens Sigtelser. 
Modparten har derfor travlt med at un-
derlægge min Handlemaade allehaande 
ufine Motiver, ligesom den kun kan finde 
min Ind ignation over de oftnævnte Sig-

-- telser fo rloren. J eg vi lde være dybt 
rø rt over den iEde lmod ig hed, hvormed 
Modparten udtrykkelig undtager mig fr a 
at rammes af Sigtelserne, hvis jeg ikke 
tilfulde indsaa, at dette Standpunkt er 
det fordel agtig ste for "Dansk Jernba ne-
blad" selv, med Henblik paa nærværende 
Sag ! De Artikler, s~m laa fo rud for 
mit Angreb, udmærkede· sig ved en saa-
dan Almindelighed i Adresseringen, at 
intet ledende Bestyrelsesmedlem i J ern-
ban eforeningen havde Ret til at betragte 
sig som undtagen. Men det var iøvrig t 
ikke, ford i jeg fø lte mig person lig s igtet, 
at jeg grebes af en saa dyb og flammende 
Indignation, som den der harfundet Udtryk 
i den paaklagede Artikel. Naar "Dansk 
Jernbaneblad ", uden at vedlæge Skygge 

\J},-' 1 1 1u 11 t 111 15 1 ".L/u11un. v1,...111uu111,...u1uu • Vb 

denne Opmuntring har ogsaa senere 
ilgt enhver nok saa svag Splittelses-

,endens.*) At der under disse Omstændig-
heder hurtigt maatte opstaa bittre F ølelser 
hos de Mænd, hvis Bestræbelser var at 
samle, mod det Blad, der af al Magt 
modarbejdede en saadan Samling, vil 
let forstaas. Og at der faldt drøje Hug 
fra begge Sider, vil forstaas og undskyld es. 
Men da det viste sig, at Orga nisations-
tanken, trods a l Modstand fra "Dansk 
Jern baneblad" og dets Kredse, a lligevel 
trængte igennem, gik Bladet over ti l at 
angribe som offentlige Personer de Mænd, 
der havde staaet i Spidsen for Bevægel-
sen, og søgte at rejse Tvivl om deres 
Motiver og Uegennytte, ja, nu ti l S lut 
om deres personlige Hæderlighed, fo r 
om mul igt derigennem at ramme Be-
vægelsen. Til Gen·nemførelsen af en 
saadan Taktik har en hæderlig, men naiv 
og godtroende Mand som Togfører Jensen 
ydet Bladet en uvurderlig Støtte, og 
Offentliggørelsen af hans oftnævnte Ar-
tikler maa da ogsaa ses som et Led i 
disse Bestræbelser. Det fremgaar ogsaa 
tyde ligt af Artiklerne, at d isses Tendens 
ingenlunde er moraliserende, men en 

*) Eksempel ai ganske ny Dato: Dansk Jernbaneblads 
applauderende Kommentar t il Værkm es~er Math iasen. R cd. 

ae ArnK1er, aer rore1aa ;urua ro r 
min Art ikel "Standsfø le lse og Stands-
disciplin", ikke lod s ig ramm e paa nor-
mal Vis - ::i: ad Rettens Vej. T hi det 
har netop været Bladets Taktik overfor 
Modstanderne: ikke at sige noget, de r 
direkte lader sig ram me og derved gøre 
det altfor let fo r de angrebne at tilbage-
vise Sigtelsern e. Nej, Antydninger, halve 
Insinuationer, fan tasifulde Kombinationer 
i Spørgeform, det er noget, der fo rmaar 
at sætte Rygtesmedene og Sladderen i 
Bevægelse - paa den Maade kan den 
redeligste Mand gøres mistænkelig i lange 
Tider, uden at han er i Stand til virk-
somt Forsvar. Den samme Taktik havde 
Bladet kort fo rinden forsøgt overfor et 
andet Bestyrelsesmedlem i · J ernbanefor-
eningen, Ass istent C. Kragh, som det 
ogsaa ønskede at overantvorde til Slad-
deren - med afgjort He ld en kort Tid . 
Og nu da Assistent Fri is-Skotte, efter 
at være bleven tydeligere udpeget af Hr. 
Jensen so m den, han specielt ønskede 
at fo rn ærme, endelig fik fas t Bund fo r 
et Sagsanlæg, har Bladet søgt at udbrede 
den Usandhed, at F ri is-Skotte handlede 
under et Pres fra J ernban eforening en -
noget, der ogsaa find es svagt antydet i 
Modpartens sids te Indlæg. Og endvidere 
ha r dette Sagsanlæg g ivet Bladet An-

For det er jo saada r.1 , at man ikke kan 
støtte s ine Udta lelser paa den almi ndelige Me-
n ing. Naar ma n kal de r en Mand fo r [di ot og 
et Blad for et S mædeb lad, saa nytte r det 
in tet, se lv om man ka n henvise ti l, at man 
ku n har givet Udtryk fo r, hvad all e tæ nke r, -
man maa juridisk b e v i s e, at Mand en er aa nd s-
svag, og Bladets To ne løgnagtig og perfid -
hv il ket va n skeli gt lader sig gø re, se lv 0111 det 
ikke var saa led es, at Ju sti tse ns Øverste er Ven 
med La nd ets mest .. .. noksagt .. . . Blad. 

Ja - sagde m in Kon e, da hun havde læst 
Artiklen - det e r sa ndt n ok. Vær du bare 
glad Und er-Ase n, at det ikke var di g , der fik 
de 200 Kr. i Bøde, saa m aatte vi have væ ret 
paa Ladegaarde n ½ Aar. 

Sikkert Aureli a - sva rede jeg beskedent -
mi ndst 1/ " Aar - og im edens blive r Redaktøren 
af "J ernbaneb ladet" Ridder af Siamese rordenen 
- og jeg ko mm er til Sparkæ r. 

Und e r ase n. 

Personalia. 
Ansættelser. Forfremmelser. 

Telegrafi st, Frk. B. V. A. F ischer, Køben-
havn G. og ~kr ive r, Frk. J . Christens, Revisi-
onen, fo rfremmede ti l Assistenter fra 1. P ebr. 
E lev A. Ras musse n, Viby J yll. , ansat so m Un-
derassistent 1. Pebr. 

Loko motivfyrbøder 340 J . S. Mi chelsen, Es-
bj erg, forfr. til Lokomoti vfø rer med nyt Tj enstnr. 
89 i Langaa I. Pe br. Haandvæ rker 6120 K. E. 
Po ul se n, 1. Maskinkreds, forfr. til Lokomotivfyr-
bøde r med nyt Tj enstnr. 340 i Esbj erg. _____ , ___________________ _ 

B e n g t H a n s e n, Det gensidige 
Livsforsikring sselskab The. The. The. 

Congo 2,00, 2,40, 2,64. Campoy 3,00 3,20. Ceylo n 2,00, 2,50, 3,00. 
Specia l itet e r: 

Smaa Blandingsthe 1,50, 2,00, 2,50 Stor Blanding med Grønt 2,50, 
stor Blanding med Grønt 1/ 1 , ½, 1/-i og 1/ 8 P d. til 2,00, 2,40, 2,80, 3,20. 

Koge- og Spisechokolader i stort Udvalg. 
Cacao, garanteret ren, 1,40, 1,60, 1,80, 2,00, 2,25. 
Ni e Is Er i c h sen, Vesterbrogade 57, København. 

Telf. Vester 2 x. - Grundlagt 1890. 

Skotøjsforretning, 
Nansensgade 20. 

Alt Arbejde udføres prompte og 
med Akkuratesse. Gara nt ere t 
so lidt. NB. Specialitet: F odtøj 
for vanskelige Fødder. 

Jernbanefunktionærer Rabat. 

Ekstrafortje neste 
for 

Jernba ne mænd. 
Et af Land ets fineste, æ ldste 

Li vsfo rs ikringsselskaber, har fl ere 
Steder ar range ret sig med J e rn -
banemæ nd i alle Grader, om 
Tegnin g af Li vsfo rsi kring, ikke 
faa af D'hrr. tjener udmærket 
ve d denne Bibeskæft ige lse, en-
kelte endo gsaa meget betydeligt. 
Endnu ønsker sam me Selskab 
at komm e i Forbindelse med 
nogle sjællandske Jernbane-
mæ nd. Eventuelle Liebhavere 
bedes indsende Billet 319 til 
Nordisk Annoncebureau, Købma-
gergade 38. 

Andels-Anstalten 
teg ner A r v e r e n t e r 

til Brug ved Afvikling af Laane-
fo rhold og ti l S ikkerh ed for en 
paataget F orsørgelsesplig t paa de 

g unstigst mu lige Vilkaar. 
Policerne ekspederes i Løbet 

af 2 Dage. 
Alle Slags Livsforsikringe r 
tegnes og Forespørgs ler besvares 

gratis fra Hovedkontoret, 
Hø jbro h us, Østergade 61. 

København. 
Medlemmerne ejer og styrer 

selv Anstalten. 

Husk Bandage-
Forretningen Vestergade 22 

Solide Brokbaand 3 Kr. 

Anti-Automaten 
anbefale r sig til Fun kti onærerne ved 

J e rn banen. 
B a z a r b y g n i n g e n, 

8, Vesterbrogade 8. 

Forlang altid 

OTTO 
MØNSTED' 

Margarine. 

Reklametrykkeriet Ryesgade 23, 
Aarhus. 



" ( • Gothersgade 27. St. Thomas Alle 8 
29,446x - Telefon - Vester 1412x 

Bolværksbolte, 
Laskebolte Skinnespiger, 

sa mt a lle Arter a f 
Kedelnagler, Skruebolte 

og Møttriker 
leveres billigt fra 

Brødrene Henzes 
Skruebolte- og Møttrikfabrik, 

Bragesgade 8, Københ avn L. 
Te lefon Nr. 3002. 

Detailhandlerbanken. 
Rente: alm. Spa revilkaar 4 pCt. p. A. 

3 Md r. Ops ige lse 5 pCt. p. A. 

H o ved ko n to r : N y g a d e 4. 
Kongens Nytorv 24. 

Nørrebrogade 23 og 201. 
Amagerbrogade 6. 

Valby Langgade 50. 
Rolighedsvej 2. 

Vesterbrogade 55. 
Kl. 10- 3 og 6- 8 Eftmd. 

Boxer 20 Kr. 

H. A. Sølling, 
H. C. Ørstedsvej 42, 

(Hj. af Forchhammersvei). 
Bog-, Papir- og Kunsthandel. 

Læsekreds 
Indmeldelser til enhver Tid. 

Jernbanefunktionærer 
bør a ltid købe Møbler hos mig , fordi 
jeg leve rer abso lut fø rste Klasses Varer 

pa a billi gste Afb eta lingsvilkaa r. 
lstedhus' Møbelmagasin, 
Enghaveplads Nr. 1 &: 2. 

Chr. Nielsen. Telefon Vester 209. 
p• Salgsvilkaa r efter eget Øn-
• J.anO. ske (fra 10 Kr. mdl.) ind -
rø mmes solid e Købere af vore i 35 Aar 
anerke ndte P ia noer. Børrese n & Co. 
Colbjørnse nsgade 8, 1. Sa l. 

Kronprin- PI• , Blaagaards-
sensgade IO tsse gade 3. 

Tlf. 29911 Tlf. 16131 x 

Marie Rechendorff: 
Udhugning, Krusning, Solplisse, 

Application. 

I HP.dP.mHtk.& Dalbera. I 

Spec.: Montering af 2, 3 og 4 Væ r.s 
Lejli g hed e r. Rimelige_ Beta lin gsvilkaar. 
;!lFrederiksborggade 41, 

ved Dr. Lomses Bro . 

C. W. Obel's 

JERNBANEBLADET 

C. P. M A T T A T, 
K I o s t e r s t r æ d e 1 0. 

København K. Telef. 4286. 
af M eta! el. Gummi ti l ethvert 
Brug. Bank-Stempl er- Bi ll et-

~?=ii!. stempler- Datostempler- Klap-
presse r- Num eratører- Perfo-

,.. · reremaski ner- Plombertæ nge r 
ll'r~,m etc. Chabloner- Haandtrykke-

' ri er - Arbejds-Kontrolm æ rk er 
/,'l!li~:;;;:_1J,.'1W m. ' m. Pagin ermaskin e r og 

Numeratører repareres. 

Det billige = Pelsvareudsalg, 
Oothersgade 25. 

Sæson Udsalg ·tu billige Priser. Cigar- og To baksfabriker J ernbanefunktionærer Rabat. 

i Aalborg. Chr. C. Rahr & Co. 
Lager og Udsalg i København 

Vestergade 10 Centrum 
Telefon 3669. 

f™)]f™)] 
Brødr. Reddersen, 

Etablissement for Herreklæder. 
Specia litets-Afdeling i Uniform er. 

Leverand ør ti l Stat og Kommun e. 

Elegant civil Beklædnings-Afdeling 
anbefa les for reel og smuk Levering. 

Nørregade 13. København K. 
- Telefon 4570 -

Mælkeriet 

Enigheden. 
God, sund kontrolleret 

M æ I k. 
Svær Kaffefløde. 

Meget fed Piskefløde. 
Alt til lave Priser. 

Telefon 2146. 
Chr. Hee's Eftf. 

Auktionsforretning 
Niels Juelsgade 6. 

Telefon 3581. 
Afholder daglig Auktion over al 
Slags Bohave, Bøger og Maleri er. 
Til mine Auktioner modtages alle 

Slags Effekter. 

Vestervoldgade 31. 
København K. ---

J ærn, Staal, Plader, 
Staalbjælker. 
Uhrmager 

0 L U F H A N S E N, 
Istedgade 21. 

Jernbanefunktionærer erholder 
15 pCt. Rabat 

paa alt. 
Reparationer udføres billigt. 
Uhrmager ved Statsbanerne 

P. Beyer Holgersen 
(C. W e i s t ru p s E f t e r f I.) 

Colbjørnsensgade 17. - København. 
Telefon 26637. 

Stati ons- og Bygningsuhre. Stort Ud-
valg i Lomme- og Stueuhre. 

Væ kk euhre (væk ker i ca. ½ Time) 8 Kr. 
Kæder i Sølv, Taimi og Nikke l. 

Al le Reparation er udføres omhygge lig t. 
A lt til moderate Priser. 

Laane-og Sparer oreningen 
for Embeds- og Bestillingsmænd. 

F orrenter Sparekasseindskud 
med 4 pCt. 

4½ pCt. 
4 pCt. + Udbytte, 

alt eft er Indsættelsesmaaden . 

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

Kontortid: daglig 9- 12, desuden 
,Onsdag og Lørdag 5- 6½ . 

Statsbanepersonalets 
Brandforsikrinnsforeninn 

BLAAGAARDS LERBRÆNDERI, 
Kontor og lager: Korsgade Nr. 15, København N, 

Telefon-Nr.: H 988, 
anbefaler sig med: 

Alle til Kloak- og Dræningsarbejder henhørende Artikler, 
saasom: Glasserede Lerrør, Rørbrønde, Drænrør, J ernrør, Slamkiste-
Riste i stort Sortiment. C em en t, S t en og Ler samt g lasserede 

Ko-Krybber og Svinetrug e. 

Enhver Ordre kan effektueres med kort Varsel. 

Cafe de R • aabnes Kl. 4 Morgen u s s 1 e ~de og var_me Retter 
Ærbød1gst 

Telefon 
4127. 

• 
ved Frihedsstøtten. Telefon ~mil Petersen, 4127· 7, Vesterbrogade 7. 

MAGNITO L 
fugefri Gulve, efter Statsprøvea nsta lten, - største Holdbarhed. 

P. Jul. Petersen, 
Mosedalsvej 5, Valby. - Talefon Valby 254. 

• MØBLER! Stilfulde, solide 
til moderate Priser. 

Jernbanefunktionærer 
yderligere Rabat. 

A. A n d e r s e n &. B o h n, 
Snedkermestre, Nørrebrogade 16, 1. Sal, Telefon 16052 y. 

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

STØRSTE SPECIALFORRETNING. 
.Enestaaende Udvalg : 

fikse og holdbare Paraplyer og Spaserestokke. 

Gift Dem _aldrig! 
I Telf. 17286 u. I før De har overbevist Dem om, 

at De ingen Steder køber saa 
gode og bi llige Møbler som hos 

TT 

I Telf. 17286 u. 

• 1 T 



--- -- - ------· -~ --, 
(Hj. af Forchharnm ersvei). 

Bog-, Papir- og Kunsthandel. 
Læsekreds 

Indmeldelser til enhver Tid. 

Jernbanefunktionærer 
bø r a ltid købe Møbler hos mig, fo rdi 
jeg leverer absolut første Kl asses Varer 

paa billi gste Afb eta lingsvi lkaar. 
Istedhus' Møbelmagasin, 
Enghaveplads Nr. 1 & 2. 

Chr. Nielsen. T elefon Vester 209. 
p• Salgsvilkaar efter eget Øn-
• ~8M0. ske (fra IO Kr. mdl.) in d-
røm mes solide Købere af vore i 35 Aar 
an erk endte Pianoe r. Børresen & Co. 
Colbjørn sensgade 8, I. Sal. 

Kronprin- PI• , Blaagaards-
sensgade 10 gade 3. 

Tlf. 29911 lSSern. 16131 x 

Marie Rechendorff: 
Udhugning, Krusning, Solplisse, 

Application. 

Hedema~& Dalberg, 
20, Vesterbrogade 20. 

Telefon 5080. 

2 1 4 Pd. linieret Postpapir 
for 1 Krone. 

Martin Petersen, 
Tf.V. 298. Snedkermester, Tf.V. 298. 

Gasværksvejen 10, 2. 
Stort Møbel-'Lager. Reparation er ud føres. 

H. P. Balslev. 
Statsbanernes Kørselsentreprenør. 

Kontor: Den ny Godsbanegaard 
(Hovedbygninge n). 

Alt Flytte-Stykgods og Vognlad-
ningsgods besørges til og fra 
J ernbanen, til den af Stats-

banerne fastsatte Takst. 
Telefon 457 1. Privat Telefon 7402. 

1,1111t;gi:lUt; J.i) , 1\.l1Ut;lllli:lVII I.'\., 

- Telefon 4570 -

Mælkeriet 

Enigheden. 
God, sund kontrolleret 

M æ I k. 
Svær Kaffefløde. 

Meget fed Piskefløde. 
Alt til lave Priser. 

Telefon 2146. 
Chr. Hee's Eftf. 

Auktionsforretning 
Niels Juelsgade 6. 

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

Slags Effekter. 
Det anmeldte afhentes. 

Forskud gives. 
C hr. H e e's E it i. 

J. Winsløv. 
Auktionsforr,, Niels Juelsgade 6. 

Grundlagt 1860. 

Vridemaskiner. Vridemaskiner. 

Hj. Hansens 
V r i d e m a s k i n e i a b ri k 

Købmagergade 9. 
Telefon: Københ avn K. 17,034 y. 

Leve rer sine prima anerkendte Fabrikata 
i bedste og prisbilligste Ud valg. Alle 
Reparationer udføres. Maskin er fra 
12 Kr. pr. Stk. 
Vridemaskiner. Vridemaskiner. 

Køb Deres 

Manufaktur og Trikotage 
Dybbølsgade 35. 

J ernbanefunktion ærer 10 pCt. 

Reparationer udføres billigt. 
Uhrmager ved Statsbanerne 

P. Beyer Holgersen 
(C. W e i s t r u p s E f t er f I.) 

Colbjørnsensgade 17. - København. 
Telefo n 26637. 

Stati ons- og Bygnin gs uhre. Stort Ud-
va lg i Lomme- og Stueuhre. 

Væ kkeuh re (vækker i ca. ½ Time) 8 Kr. 
Kæder i Sølv, Ta imi og Nikkel. 

All e Reparati oner udføres omhyggelig t. 
Al t til mode rate Pri se r. 

Laane-og Sparer oreningen 
for Embeds- og Bestillingsmænd. 

F orrenter Sparekassei nd sk ud 
med 4 pCt. 

4½ pCt. 
4 pCt. + Udbytte, 

a lt efte r lndsætte lsesmaad en. 

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

Kontortid: daglig 9- 12, desuden 
:onsdag og Lørdag 5- 6½ . 

Statsbanepersonalets 
Brandforsikringsforening 

Ekspedionskontor : 
V e s t e r b r o g a d e N r. 2 6. 

Telefon Nr. 6626. 

Indmeldelser og Oplysninger 
p r. Brev 

eller gennem Tillidsmændene, der 
for København ere: 

Hr. Rangerrnester Schou, 
Hr. Overbariemester Fo lkenberg 
og Hr. Lokomotivformand Clau-
sen, ligesom Assistent B. Bertel-
sen, Revisionen, giver Oplysning 
om alle Foreningen vedrørende 

F orho'ld. 
Københ avns bedste og billigste 

Handskefabrik & Udsalg 
4 3, V e s t e r b r o g a d e 4 3. 

P . Olse n. 
Prima Handsker gara nte res. 
J ernb anefun kti onæ rer 5 pCt. 

Th. Trolle. Senge-Udstyr - Dækketøjer - H v i d e va re r - Færdigsyet 
Linned - Gardintøjer af enhver Art - Gulv- og _Bordtæpper. 

Hj. af Smallegade og Falkoneralle. 
Telefon: Godthaab .• 500. Billige, bestemte Pris~r. 

Re klametrykke ri et (Busch & P ete rse n), Aarhus. 

A. A n d e r s e n &. B o h n, 
Snedkermestre, Nørrebrogade 16, 1. Sal, Telefon 16052 y. 

H. HAASTRUP & C. ANDERSEN 
9. KØBMAGERGA DE 9. 

STØRSTE SPECIALFORRETNING. 
.Enestaaende Udvalg : 

fikse og holdbare Paraplyer og Spaseresiokke. 

Gift Dem _aldrig ! 
I Telf. 17286 u. j 

før De har overbevist Dem 0111 , 

at De ingen Steder køber saa 
gode og billige Møbler som hos 

I Telf. 1728;;;; 

Alfred Nielsen, Niels Hemmingsensgade 4 
_ (lige ved Amagertorv). 

c - • :::,_,;..~ -- . ..: . ..,~~-~-· - .~· -
Betahngen kan efter eget,::Ønske, • .rordeles paa et eller flere Aar. 

Naar~man bærer, 
.. Standard .. 

Underbeklædning --
.. -llnmrt ... 

Jens 8. Thomsen. Gl KongeveJ 161 .Telefon 2557 

1111 Nyt Landmands-Ho tel III 
Bredegade 11, Slagelse, 

anbefaler lste Klasses Varer. - Moderate Priser. 
IO pCt. Rabat til J ernbanefunktionærer. V ære Iser fra 1 ½ Kro l) e. 

Vesterbros smukkeste Gade er Ny Carlsbergvej 
ligeved · Godsbanegaarden og den ny Station. 
Fuldt ud moderne 3 og 4 Værelsers Lejligheder 

fra 460 Kroner til 800 Kroner. 
Ejeren bor Nr. 19, 1. Sal. 

Redigeret af Georg Berg. 
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