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æ nk min kæ re R ed ak to r,
H vad  du kan  for A rbejd spare, 
Hvis du kan, du vil og  tö r 
D e tte  ind i B ladet k lare ;

Ej du da berette  m aa
Fem  og tyve g a n g ’ det Samme
O g du giver C. U. K .
Skin af en poetisk Flam m e

♦  Juleberetning. ♦

i m ed G aas sam t K aa l og  R is, 
Fejrede p aa  Navervis 
M ed hverandre , her i'jHulen 
E fter nordisk M aade Julen.

H ulen, efter Juleskik,
V ar m ed G ranner dekoreret 
M alerne m ed vanlig chic,
H avde Salen illustreret.

A lle re t i S tem ning b rag te  
Juletræ ets Lys og  P rag t,
G roden, den saa hjemlig sm agte, 
E fter M andlen blev g jo rt Jag t.

E fter M aden blev holdt T aler 
O g b ra g t S kaaler D et og  D en, 
M edens flittigt Punsch-Pokaler 
K lang  til de beskaalte  hen.

Sange, som til Festens Æ re  
D ig tet var, blev oplauderet, 
(N ogle blev lidt træ ttekæ re) 
A ndere h ar deklam eret.

Til vor H ule R ejsen  drev 
flere raske  N aversvende,
Som da ogsaa alle blev 
G æstet efter bedste kende.

M ed B evidsthed om a t have 
T ilb rag t en behag lig  A ften, 
M an begynd te  sm aat a t gave 
O g a t blive ked  af Saften.

I
N ogle, kun  de rig tig  raske,

• M ente schneidig först a t være,
Ved i G aasem arsch a t tradske 

1  R u n d t herom  til N averære.
Arnold Hertz.
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Och liten pilt han lysnade till gam le Olofs ord, 
En vinterkväll da invid b rasans bränder.
H an lysnade till sagan  om skön och solig jord, 
Om söderns rika, sköna, g lade länder.
Om huru  evig som m er där nere  altid rår 
Och huru m än’skosinnet är uti ständig  vår, 
Och liten pilt han  blef helt varm  om kinden.

Och liten pilt kom i skola och nu han läsa fik 
Om alle dessa länder uti »söder.
D ess sto ra  sköna vyer han slukat m ed sin blick, 
H ans ö g a  utaf åtrå redan  glöder.
Och inom sig  han tän k er : »Låt mig val blifva

stor,
L åt m ig från skolan slippa och fri från far

och mor,
D å flygar jag  som fågeln u t u r b o e t !«

Och liten pilt han  växte från sina barnaskor, 
E tt y rk e  blef ju  äfven honom  gifvet.
Och nu h a r tiden kom m it at läm na far och m or 
Och nu  ä r tu ren  hans a tt pröfva lifvet.
M en ännu sam m a åtrå, a tt resa  utt, han h ar: 
»Se nu  — nu vill ja g  visa, a tt dett m itt all

vår var,
N u re sa r ja g  till mina dröm da ländär U

Och ynglingen da reste, så full af lefnadsmod, 
Till sina dröm da land han  sty rde färden,
Och om och hvarje  tim m a för honom ej var

god,
D et g ö r dock honom g o d t a t pröfva verlden. 
Och viss han  m öter dröm m ar om hem landsord

i s å n g :
»Som oerfaren yngling ja g  reste  u tt en g ån g  
Som m ognad m an ja g  en gån g  återvänder !«

München, igoo. Adolf Nissen.

Foreningsmeddelelser.

Düsseldorf.
Lille -Juleaften gav (Jen danske Konsul i Köln k 

bedre Julegilde for Skand. Forening her og i Köln 
Ved Nitiden samledes vi i Hulen, hvor et prægtig! 
Juletræ var tændt. Lidt efter kom Konsulen og Koii' 
sulatsekretæren, samt en Groserer Vajen (dansk GrO' 
serer i Köln) og samtidig vore Landsmænd fra Kök 
Naa vi blev alle bænkede, og det gav Ö1 i lange Bä' 
ner, saa Humöret kom snart op. Taler og Sang af' 
vekslede hinanden. Men nu kom det bedste, idet 
Vaien uddelte en Julepose til hver. (Indhold) Shag' 
pibe, Tobak, Gigarspids og Tændstikholder. Dereft®1’ 
fulgte Konsulen med en Gave. En Konvolut ni^ 
Skrivematerialer. Gaverne gjorde selvfolgelig Lykk®1 
Alle Piber kom i Brug, medens vi priste vore Givei'e 
for den gode Ide. Kl. tolv serveredes Smörrebröd, og 
vi tilbragte endnu et Par Timer sammen under L'v 
og Lystighed, hvorefter vi skiltes med et Minde o«1 
en rigtig Lillejuleaften.

Juleaften samledes vi Diisseldorfer-Naver atter > 
Hulen for at indtage Julemaden. Der serveredes 
Gaasesteg med Rödkaal og Risengrod, og bageftc1 
Dessert, Frugt og Kager. Maden smagte os godt, skök 
Gröden var blevet til Vælling. Da de fleste ikk® 
havde udsovet fra den foregaaende Aften, skiltes vl 
allerede ved 12 Tiden.

Nytaars Aften vare Naverne atter kommen k 
Hægterne, hen paa Aftenen gav Værten gratis Ö1, sa»'1 
en Bowle Lunch. Vi benyttede os selvfolgelig af Lei' 
ligheden. Mangen Skaal udbragtes. Kl. tre gik vi e*1 
Tur i Byen, og havde for en Gangs Skyld den For' 
nöjelse at kunne gaa i Gaasemarsch og danse Kæve' 
Vals uden at Politiet kom efter os. Ved fem Tide1’ 
var vi atter i Hulen, en af Naverne havde solgt sd 
Overskæg, det drak vi paa, og naaede saa videre ind' 
til vi fandt en Café hvor vi indtog Morgenkaffe11, 
Klokken var 6V3. Med Naverhilsen

Chr. Jensen, Sekretær.
* *

Köln.
Omkring ved 9 Tiden samledes Naverne, 16 i Tal' 

let, i Hulen, udrustede med et godt Humör og eI1 
sulten Mave. Kl. ca. 97a Blev Lysene paa vort smukkc 
Juletræ tændt, og samtidig fangede vi an paa Gaase' 
stegen og den danske Snaps, der smagte fortræffelig 
Formanden böd Velkommen og önskede os alle Gi#' 
delig Jul og derefter gik det Slag i Slag med TaP1 
og Sange. Et Par Sange fra to af vore poetiske Med' 
lemmer gjorde stor Lykke og ligeledes de nye Sang' 
böger viste sig at vare rigtig gode. Efter at Gaase” 
var expederet, tog vi fat paa Bortlodningen af Jul®' 
gaverne, som gav Anledning til mange 
stigheder der vist nu var omtrent paa 
gav sig Udslag i talrige Solonumre. Kl. 
vi i Domen og derfra paa Banegaarden, hvor vi ha',('e 
et opmærksomt Publikum ved Afsyngelsen af nog'e

Vitser og L)'
Höjdepunkt«1
halv fire

\
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Sange og et hurtig etableret »Bagklap«. Deretter gik 
vi endnu en Tur i Byen til hen paa Morgenstunden 
med det gode Forsæt at drikke endnu en Ü1 sammen; 
men da der desværre endnu var lukket overalt og 
Naverne begyndte at blive lidt matte i Sokkerne saa 
blev vi enige om at gaa hjem. Og jeg tror nok, at 
enhver vil være enig med mig i at vi havde en rigtig 
gemytlig Juleaften her i Köln.

Naverne var meget glade for vor Juleavis og li
geledes for flere Exemplarer der var os tilsendt fra 
andre Foreninger. Vor gamle Formand havde hjem
mefra tilsendt os »Blæksprutten», hvilken ogsaa vakte 
nogen Munterhed.

Et godt og glædeligt Nytaar fra Foreningen i Köln 
önskes de Skandinaviske Foreninger.

Med skand. Hilsen
Knud Knudsen, Sekretær.

*  *  
s j:

München. *
Den herværende Skand. Forening afholdt sin Jule

fest i Gesellschaftshaus zur Lache. Kl. 7 mödte hen
ved tredive Naver, med fern Tilrejsende som kom med 
en god Appetit. Foreningen havde bestillt Risengröd 
og Gaasesteg som Naverne spiste med god Appetit. 
Formanuen holdt en Tale og önskede de Tilrejsende 
velkommen. I Aftenens Löb blev der holdt flere Taler 
for Lokalforeningen og C. U. K. Vor Lokalinspektör 
Balling spillede Klaver og Tönnesen og Andersen 
sang flere Solonumre. Nu blev der vekslet Julegaver, 
og hver fik sin Potte som Foreningen havde foran
staltet. Kl. ti blev der drukket Punsch, og da Na
verne derved fik god Stemning, spillede Hr. Balling 
op til Vals, og Naverne begyndte at danse. Efter 
Sang, Dans og Deklamering var Kl. bleven tolv, og 
Naverne gik en Tur i Byen for at se Julestemningen 
efter at have tilbragt en fornöjelig Juleaften.

Med skand. Hilsen
F. Droger, Sekretær.

* * ^
Nürnberg.

Juleaften fejredes som sædvanlig af C. U. K.s her
værende Afdeling. Foreningens Medlemmer og de fem 
Tilrejsende, af hvilke den ene for en Afvekslings Skyld 
var Dame, indtog i Fællesskab en meget solid Souper, 
bestaaende af Risengröd og Gaasesteg, den forste med 
Overraskelser, saa hver Mundfuld prövedes omhygge
lig for den farede ned i Dybet. Det havde dog ikke 
været saa nödvendigt, thi da der i Öjeblikket ikke var 
Mandler for Haanden, havde de praktiske Naver hjul
pet sig med store Maltbolscher. De tre lykkelige Fin
dere af disse erholdt værdifulde Præmier. Gaasestegen 
var tilmaalt saa rigelig, at ikke saa faa af Deltagerne, 
paa tyske Maner, pakkede Resten sammen til Frokost.

Efter Bordet var den Juletræ med tilhorende Knas 
i brede Baner, og de medbragte Gaver fordeltes ved 
Lodtrækning; Juleavisen der i sidste Öjeblik var ble
ven færdig, vakte almindelig Jubel, ko rt sagt der her
skede Glæde og Tilfredshed med hele Arrangementet. 
Let var bestemt, at man skulde bryde tidlig op; men

det blev kun ved det gode Forsæt, thi Niirnberger- 
Naverne ere for længst komne til denne Overbevis
ning, at Lördag Nat nu engang ikke er indrettet til 
at sove bort, forst ved Firetiden skiltes man efter den 
fornöjelig Aften. Med skand. Hilsen

B. Rocatis, p. T. Sekretær.
* *

*

St. Gallen.
Lördag den 24. Dezember alholdt Skand, Foren. 

St. Gallen sin Julefest i sit Samlingslokale »Frick«. 
Lokalet var i den Anledning smukt dekoreret, Kl. 7 
mödte Medlemmerne, 22 Mand stærk, tilligemed 4 Til
rejsende. Fællesspisningen bestod i Risengröd og 
Flæskesteg. Til Spisningen blev afsungen en Sang 
som et Medlem af Fornöj elseskomiteen havde digtet, 
efter Spisningen, som enhver var storartet tilfreds med, 
gik det ud over den ny Sangbog, da der var bleven 
afsunget flere Sange gik vi over til Bortlodningen af 
de medbragte Gaver og de ankomne Juleaviser fandt 
en god Modtagelse og vi takker alle de Foreninger 
som har tilsendt os deres Numre. Efter Bortlodningen 
gik vi over til den gemytlige Del af Festen, som blev 
aabnet med et Klaverstykke af Værtens Datter. Her
efter optraadte Fonfojelseskomiteen med en Panto
mime : »Barbereren fra Sevilla*. Vort Æresmedlem, 
Skomager Schulz, som ogsaa var tilstede, gav da et 
af sine gamle Numre tilbedste, under dette blev der 
serveret Punsch og holdt Taler for Foreningen, for 
G. U. K. og for flere Medlemmer. Da vort Æresmed
lem og Fornöjelseskomiteen havde optraadt med for
skellige komiske Stykker var Klokken bleven tolv, 
og vi maatte skilles ad ; men vi skiltes ikke gærne, 
thi Kl. 1 var Humöret rigtig oppe; men Politiet stod 
ved Dören, og enhver Nav gik da sin Vej med Over
bevisning om at have tilbragt en glædelig Juleaften 
uden storartet Drikkeri.

Med skand. Hilsen
Viggo Riisfeldt, Formand.

* **
Wiesbaden.

Juleaften samledes Mainzer og Wiesbadener-Na- 
verne i den herværende Hule for i Forening at fejre 
denne Aften ved samme Bord og Grödfad. Naverne 
vare mödte fuldtallig, kun havde vi ikke det Held at 
beværte nogen tilrejsende Svend denne Aften. Men 
alligevel havde Julenissen ikke svigtet os, thi Risen
groden smagte som om den var hjemme fra Moers 
Gryder. Efter Spisningen gjorde de nye Sangboger 
særlig Lykke ligesom et Par hjemmespundne Værker, 
ogsaa blev modtagne med Bifald og saaledes gik det 
med s,tadig Afveksling i Programmet til Kl. 4. Paa 
dette Tidspunkt trykkede vi vore brave Gæster i Næ
verne og man kunde se paa alle Naverne, at de vare 
enige om at have tilbragt en Aften i Fryd og Gammen 
under G. U. K. Samtidig takker vi de forskellige For
eninger for de os tilsendte Juleaviser.

Med Naverhilsen
Sören Sorensen, Sekretær.

* **
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Basel.
Lördagen den 10. Decbr. afholdt den herværende 

Skand. For. en ekstraordinær Generalforsamling. Til 
Bestyrelse valgtes, Formand: A. Thorsting, Skræder, 
Vordingborg. Næstformand: Fr. Olsen, Snedker, Vor
dingborg. Kasserer: K. Steen, Murer, Kobenhavn* 
Suppleanter: Knud Lund, Murer, Kobenhavn, Henrik 
Nielsen, Blikkenslager, Næstved.

Understotteisen udbetales af Kasserer K. Steen, 
Theodorsgraben Nr. 42 I fra Kl. l 1/  ̂ til 87a Aften.

Med skand. Hilser
P. Larsen, Sekretær.

* *
Berlin.

Paa Mödet Lördag den 14. December vedtoges en
stemmig at protestere mod K. F. U. M.s Omtale 
Rejsehaandbogen. Med Naverhilsen

Anton Sorensen.
* **

Vegesack.
Kleinsmed V. Hollmann, Odense, og Nitter H. 

Hjort, Köbenhavn, samt Blikkenslagerne H. Hansen 
og C. Petersen, Grenaa, er afrejst herfra og har snydt 
en fattig Enke for tilsammen 40 Mark, foruden hvad 
de har medtaget af Kammeraternes Töj, og ligeledes 
hvad de skyldte disse af kontante Penge. Da dette 
er en umaadelig slet Handling af de Herrer Lands
mænd — i Betragtning af, at det er en fattig Enke, 
som har sine Börn at f'orsoge, og at det tilsidst bliver 
saadan, at Naverne bliver aldeles umulige her i Vege
sack, bör de Herrer have en alvorlig Röft'el derfer.

Med skand. Hilsen
Johannes Johansen, Sekretær.

Bekendtgørelser.
Folgende Böger ere bortkomne og erklæres her

ved for ugyldige: Nr. 318 Knud Lund, Kobenhavn, 
og Nr. 1259.

Til ror Landsmand Magnussen
er indkommen ved indsamlingen :

Fra Foreningen i Nürnberg
Vegesack
Bern
Zürich
München

5 Fr. 40 Gis.
10 „ 60 „
15 „ — „
15 „ — „
15 .. —

Ialt 60 Fr. 80 Cts.

VG meddeler hermed, at utilstrækkelig frankerede 
~ Breve som indsendes ville blive retournerede, Ho

vedkassereren har nu, i denne Tid han har haft med 
Regnskabet at göre, maattet betale 1 Fr. 50 Gts. i Straf
porto, vi bede derfor de forskellige Kasserere om at 
lade deres Breve og Sendinger frankere tilstrækkeligt.

Ligeledes bedes de Kasserer, som endnu ikke har 
indsendt Regnskabet for December, om at indsende 
det hurtigst muligt, da Regnskabet bliver sat sammen 
hver Kvartal. Hovedbestyrelsen for C. U. K,

Brevkasse.
I Skand. Forening Wiesbaden ligger Brev til Hr. 

Th. Griese.
I Sk. For. Mannheim ligger Brev til E. Petersen, 

Adr. Basel, afsendt fra Hamburg, og til P. Trane. Stell
macher, Adr. Mohm, afsendt fra Basel.

I Skand. Foren. St. Gallen ligger Brev til Fred 
Beck, Afsender P. M. Beck, Egeberg Horsens.

&  &  &  ANNONCER ik ik ik

X fra Horsens og  Odense.
Altid friskt paa Lager hos

J . U)aznieu)ski, G erbergasse 73, Basel.

KJÖBENH AVN.
Foreninge« for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
• zp?r— ^  ’

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Hans Herren, Kesslergasse 23.
Bremen: Rest. Förster, Tiefer Nr. 31—32.
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse. 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Heiligen Stein, Gr.Kornmarkt 13. 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr, Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lussenhoff, Erste Bergstr. 13.
Köln : Rest. Im  Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstr. 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerstr. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenhurg, Hjörnet af Dotz- 

heimerstrasse og Wörthstrasse.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz’ 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade.

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg en sen , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Skandinavismens Udvikling.
(Efter »Norden«.

I de sidste M enneskealdere h ar m an m est 
anvendt O rdet Skandinavism e for derm ed at 
betegne Foleisen for de tre  nordiske Folks 
nationale Enhed og  B estræ belsen for en nöjere 
Sam m enknytning mellem dem, være sig i aan
delige, m aterielle eller politiske F"orhold. I Old
tiden regnede alle N ordboere, u ag te t A dskil
lelsen i R ig e r og L andskaber, sig for en E n
hed, for eet Folkefæ rd m ed fælles Betegnelse 
for deres M odersm aal som »dansk Tunge« el
ler »nordisk M aal«, og  K æ m per eller Skjalde 
fra eet Land to g e  uden B etæ nkning T jeneste hos 
K onger i et andet. S ag n et om R o lf  K rak e  
og hans K æ m per (N ordm anden B jarke, Sjæl
lænderen Fljalte og .Svenskeren Vögg) er i saa 
H enseende betegnende, og endnu under V al
demar Sejr kunde en islandsk Skjald dvæle 
ved D annerkongens Hof. V ikingetogene, N or
dens störste D aad i den æ ldre M iddelalder ud
fortes ogsaa af N ordboer fra alle L ande i 
Fællesskab, ligesom » V æ ringerne i M iklagaard«, 
de g ræ ske K ejseres L ivvag t i K onstantinopel, 
fornyedes fra hele N orden. U nder K alm ar- 
Unionen sög te B rigittinerne a t udarbejde et 
Skriftsprog, som under gunstigere Forhold 
m aaske vilde være blevet fælles for alle tre  
Folk, og P ræ stesk ab et, som i M iddelalderen 
var den egentlige B æ rer for de aandelige In 
teresser, var ogsaa den S tand , der m ed störst 
Iver om fattede Unionen. A t Enhedsfoleisen 
heller ikke var uddöd hos Alm uen u ag te t de 
m ange K rig e  under og efter U nionen, ses af 
de g en tag n e  »Bondefrede«, som i 16. og 17. 
A arh sluttedes mellem In d b y g g e rn e  i G rænse
landskaberne om ikke a t fortræ dige hverandre 
(V iken og Dalsland, Skåne og V estergötland, 
Bleking og  Småland)

Gustaf Adolf sög te 1625— 29 forgæves at 
formaa Christian IV  til e t F orbund  til Bedste 
for P rotestantism ens fælles Sag, og  efter K a r lX  
G ustafs frugteslöse F orsög  p aa  a t vinde En
hed ved at underkue D anm ark  og  N orge 
stræ bte 3 af N ordens stö rste  S tatsm æ nd, H an

nibal Sehested, P eder Griffenfeld og Johan 
Gyllenstjerna, a t tilvejebringe et g o d t Forhold  
mellem R egeringerne, for a tN orden  ikke skulde 
blive en Bold for de frem mede M agters egen
ny ttige  P laner, men blive i S tand  til a t væ rge 
sig selv. Ja, der slu ttedes 1679 endog et F o r
svarsforbund p aa  10 A ar, og  der næredes 
P laner om at udarbejde en fælles H andels- og 
U denrigspolitik , P laner, som desvæ rre strandede 
paa gensidig M istro og  p aa  b eg g e  R eg erin 
gers sm aalige E genny tte  og  Selvraadighed.
1 sam m e R etn in g  g ik  ogsaa Ö nsket om a t 
sam m enknytte K ongehusene ved et Æ g tesk ab  
mellem K arl X I  og  U lrikke Eleonore, aftalt 
1675 fö r  den skaanske K rig , fu ldbyrdet 1680, 
men uden at fö re  til det önskede Maal. D og 
aftaltes 1691— 93 ny F orbund, bl. a. til V æ rn 
for R ig ern es  Skibsfart under den store euro
pæiske K rig , og  Jens Juel, der havde tag e t 
D el i U nderhandlingerne 1680, var væ sentlig 
m edvirkende hertil D erim od lykkedes det 
ikke a t forny Sam m enknytningen af K o n g e
husene ved et dobb eltÆ g tesk ab  mellem K a rlX II  
og  hans S öster H edevig  m ed Sofia C hristian V ’s 
D a tte r Sofie H edvig  og y ngre  Sön K a rl; den 
g o tto rpske  Indflydelse ved det svenske Flof 
hindrede dette

1742 — 43 var der i Sverige god S tem ning 
for at vælge til T ron fö lger den danske K ro n 
prins F rederik  (senere F rederik  V), og  sæ rlig  
var B ondestanden p aa  R igsdagen  ivrig  derfor, 
ligesom D alkarlene, der i U nionstiden jæ vnlig  
vare  D anm arks b itreste M odstandere, endog 
m ed M agt sög te  a t tvinge V alget igennem . 
O gsaa her g jorde go tto rp sk  Ulvilje mod D an
m ark  sig gæ ldende sam t R uslands U lyst tfl a t 
se et s tæ rk t selvstæ ndigt N orden kom m e i 
S tand. Senere næ rede J. H . E  B ernstorff 
Ö nsket om at lade b eg g e  N ordens R eg erin g e r 
fö re  en fælles F reds- og  N eutralitetspolitik, og  
det var kun H ensynet til a t faa det holstenske 
M ageskifte i Orden, som drev ham  til a t k aste  
sig i R uslands A rm e D og  virkede han  fo r 
et ny t Fyrsteg ifterm aal mellem G ustaf I I I  og  
Sofie M ag d a len e ; men det fik ikke bed re  F ru g t 
end i sin Tid K a rl X Is . 30 A ar senere under 
det aandelige R ö re , som den franske R ev o 
lution vakte i Europa, kom  o gsaa T anken  om 
N ordens E nhed  frem, især i D anm ark. Alle-



rede 1761 havde J S. Sneedorf*) i »Den pa- 
trioske Tilskuer« udtalt, a t de nordiske Folks 
U dvikling vilde vinde s to rt Gavn af en fælles 
D yrkelse af b eg g e  S prog, og ligefrem önsket, 
a t »vi kunde finde et saadan t M iddel til a t 
forene det danske og det svenske S prog, a t 
In d b y g g ern e  i de tre  R ig er udgjorde kun eet 
Selskab i H enseende til V idenskaberne«, og 
1774 havde H istorikeren Suhm i sin nordiske 
Fortæ lling »De tre  Venner« (Asbjörn, H jalm ar 
og  O rvarodd) frem stillet sin Y ndlingstanke, a t 
de tre  nordiske F o lk  burde b e trag te  h v er
andre som Brödre.

(Fortsætles).

Foreningsmeddelelser.
Bremen.

Skand. For. har flyttet sit Lokale til Restaurant 
Dierks, Ecke Westerstrasse & Brautstrasse.

* **
Düsseldorf.

Den herv. Skand. For afholdt Lördag d. 14. Jan. 
sin ord. Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes: 
Formand: Birnbaum, Maler, Vejle. Kasserer: Chr. 
Larsen, Tomrer, Hornbæk (gv.) Næstformand og Se 
kretær: Ghr. Jensen, Snedker, Kolding (gv.) Biblio
thekar: A. Band, Kommis, Esbjerg. Lokalinspektör:
L. Olsen, Blikkenslager, Helsingör (gv.) Suppleanter: 
Hansen, Maler, Fjeldebroen, og Höedt, Maler, Fredericia.

Understotteisen udbetales vedblivende fra 7'/a til 
8V2 Aften hos Kassereren, Jahnstrasse 105 ln.

Med skand. Hilsen
Chr. Jensen, Sekretær.

■*
Dresden.

Lördagen den 14. Januar afholdt den herværende 
skand. Fotening »Vaulundur« sin ordinære General
forsamling. Bestyrelsen kom til at bestaa af Formand: 
P. Dollerup, Tapetserer, Thisted. Næstform.: L. Bech, 
Vægtsmed, Aarhus. Kasserer: E. Bjerregaard, Tapet
serer, Kbhvn. Sekretær: J. P. Bie, Lithograf, Horsens, 
Bibliothekar: E. Nissen, Snedker, Kolding. Supplean
ter: O. Kristensen, Snedker, Thisted, og V. Möller, 
Snedker, Svendborg. Revisorer: A. Andreasen, Ma
skinarbejder, Odense, og Palme Gortler, Kbhvn.

Juleaften afholdt Foreningen sin Julefest med Jule
træ og Fællesspisning. Vi samledes Kl. 8 i Lokalet 
som i Dagens Anledning var festligt smykket med 
store Illustrationer, Flag, Gran og brogede Baand.
I et Hjörne en legemsstor Gengivelse af »den farende 
Svend, og midt paa Gulvet et prægtigt Lys- og Flag
smykket Juletræ. Menuen löd paa Risengröd og 
Gaasesteg, senere Kaffe og Punsch, Efter Maaltidet 
blev Juleavisen omdelt, flere Sange sungne og senere

*) Se N. M. Petersen: Bidrag til den danske Li
terature Historie, 1ste Udg. V, 1 , S. 135.

Julegaverne bortloddede. Hele Aftenen forlob rolig og 
hyggelig og da vi skiltes ved 2 Tiden vare alle sær
deles veltilfredse med den Juleaften.

Nytaarsaften ! Vældigt Rav i Hulen ! Alt svøm
mede i Öl, som Lokalkassen gav, og Punsch, som 
Værten spenderede.

En Tak til alle de Foreninger som har glædet os 
med en Juleavis.

Med skand. Hilsen
Jens P. Bie, Sekretær.

sft* *
Frankfurt a. M.

Nordisk Forening fejrede sin Juleaften med Jule
træ og Fællesspisning i den med Guirlander og Grönt 
smukt pyntede Hule. Paa Spisesedlen stod Flæskesteg 
og Kartofler. Der blev holdt Taler i lange Baner og 
drukket Skaale i Fadevis. Vi sang, spillede og mo
rede os til langt ud paa Aftenen. Alle og enhver som 
bidrog til at göre Juleaften rigtig rar og hyggelig, 
bringes hermed vor bedste Tak, saaledes særlig Tapet
serer Andersen for den dekorative Udsmykning af Lo
kalet og Bogtrykker Nielsen for Julesangene.

2den Juledag havde vi Besög af Naverne fra Mainz 
og Wiesbaden som i Droschke svingede op foran 
Hulen. Vi afholdt saa et Præmiekeglespil hvori alle 
deltoge med Liv og Lystighed og vi tilbragte atter en 
glad Dag i hverandres Selskab.

Nytaarsaften vare vi atter samlede for at sige 
Farvel til det gamle Aar og byde det nye Velkommen.

Foreningen har flyttet sit Lokale til Rest. Lützow- 
Ech, Hjörnet af Lützow- & Yorkstrasse, ca. 2 Minut
ter fra Hovedbanegaardem

Med skard. Hilsen
Th. Olsen, p. T. Sekretær.
** *

Hamburg.
Lördag d. 7. Jan. afholdt Skand. Haandvforening' 

Hamborg-Altona sin ordinære Generalforsamling. Til 
Bestyrelse valgtes folgende : Formand: N. Hansen, 
Murer, Brenderup (gv.) Næstformand: Th. Jensen 
Murer, Viborg. Kasserer: G. Gydesen, Snedker, Tol- 
strup (gv.) Sekretær: R. Johannesen, Snedker, Aar
hus. Bibliothekar: A. Olesen, Murer, Kbhvn. Supp
leanter : A. Buus, Tömrer, og J. Stump, Murer. Re
visorer: V. Jensen, Murer, og S. Hansen.

Til Sparekassen valgtes som Direktor: M. Ras
mussen, Murer. Kasserer: L. Eskildsen, Cigarmager 
(gv.) Revisorer: H. Petersen, Blikkenslager.

Med skand. Hilsen
R. Johannesen, Sekretær.
** *

Harburg.
Lördag d. 7. Jan. afholdt den herv. Forening sit 

Juletræ med Bal. Kl, 8l/a tog Festen sin Begyndelse 
med Börnenes Marsch omkring Træet medens der blev 
sunget et Par Julesalmer. Derefter blev der givet et 
Par Numre af »Den farende Svend«, hvorefter Jule
træet plyndredes og Ballet tog sin Begyndelse. Ved 
i l  Tiden gjordes Pause hvor der serveredes Kaffe til 
Damerne og Ö1 til Herrerne som vare bievne törre 1



Halsen. Hen paa Natten, da Humöret var kommet i 
Sving, optraadte tiere af Naverne med rigtig gemyt
lige Numre og der blev holdt Taler og drukken 
Skaaler i lange Baner saa Programmet böd paa rig 
Afveksling. Kl. ca. 4V2 skiltes vi i godt Humör og i 
■Overbevisning om at alle have moret sig paa en til
fredsstillende Maade. Med skand. Hilsen

J. Jespersen, Sekretær.
*

sis sis

Köln.
Lördag d. 7. Jan. aiholdt den herværende Skand, 

Forening sin ordinære Generalforsamling. Til Besty
relse blev valgt — Formand: R. Andersen, Snedker, 
Söllinge. Næstformand: Chr. Dittmer, Blikkenslager, 
Lyngby. Kasserer : G. Dæwæll, Snedker, Kbhvn. (gv.) 
Sekretær: K. P. Knudsen, Snedker, Tarup (gv ) Biblio
thekar : K. Andersen, Maler, Helsinge (gv.) Til Supp
leanter : M. Hansen, Kbhvn., og Carlsen, Sala (Sverig).

Rejseunderstöttelsen udbetales af Kassereren hver 
Middag i Lokalet, Rest. ,.lm  Holz“, Breitestr. Nr. 66.

Med skand. Hilsen
K. P. Knudsen, Sekretær.

*th *
Luzern.

Juleaften var Foreningen samlet til Fest. Pro
grammet löd paa Risengröd, Gaasesteg, diverse Drikke
varer og Juletræ. Aftenen var særdeles vellykket. 
Saavel Medlemmer som Tilrejsende kappedes om at 
foröge Feststemningen med saavel alvorlige som hu
moristiske Sange. Juleavisen der gjorde stor Lykke 
overbragtes af en gammel Julenisse. Et meget inter
essant levende Lysbillede vakte stor Moro. Medens 
Vi rög Hulefatters Juiecigarer blev der udbragt for
skellige Skaaler, og da vi sent skiltes vare alle enige 
om at have tilbragt en hyggelig Juleaften.

Nytaarsaften lob mere gemytlig, men ikke saa ro
lig af. Hulefatter gav et Fad Ö1 som vi ikke rynkede 
paa Næsen af og vi besörgede Aftapningen saa godt, 
at Fatter i Lobet af kort Tid maatte ombytte Tönden. 
En Tombola med Blanksværte, Tændstikker og gamle 
Aviser o. 1. hjælp Foreningens synkende Kontanter 
paa Fode, Der blev holdt Taler, sunget og spundet 
ganske glimrende; men — Aftenen var vellykket.

Ved Generalforsamlingen d. 7. ds. valgtes til Be
styrelse: Formand: Aage Hansen, Kobbersmed, Kbh. 
Næstformand : H. Rasmussen, Snedker, Lyngby. Kas
serer : C. Kühre, Snedker, Rönne. Sekretær: Aage 
Müller, Maler, Haslev. Bibliothekar: E. Preisler, Me
kaniker, Kbhvn. Suppleanter: E. Andersen, Smed, 
Orsted, og L Larsen, Snedker, Skive. Humpelmester: 
J. Ernst, Snedker, Fredericia.

Hulen er i Hotel Bären, Phistergasse. ^Kassereren 
træffes mellem 7 og 8 i Seidenhofstrasse 10m.

Malere advares mod at rejse hertil da der rime
ligvis udbryder Strejke om kort Tid.

Med skand. Hilsen
Aage Müller, Sekretær.

* *#

Mainz.
Lördag den 14. Jan. afholdt den herværende Sk. 

For. sin ord. Generalforsamling. Efter Regnskabets 
Godkendelse foretoges Valg af Bestyrelse, — hertil 
valgtes Formand : FI. Schäfer, Tapetserer, Kobenhavn. 
Kasserer: H. Schandorff, Blikkenslager, Kbhvn. (gv.) 
Sekretær: M. Heyn, Snedker, Nyköbing F.

Understotteisen udbetales som hidtil af Kassereren 
i Foreningens Lokale Rest, Taunus, Rheinstr. 37.

Idet vi takke de forskellige Foreninger for de os 
tilsendte Juleaviser, -önske vi Naverne viden om et 
glædeligt Nytaar. Med skand. Hilsen

M. Heyn, Sekretær.** *
Neumiinster.

I Neumünster (Holsten) har dannet sig en Skand. 
Forening som har sluttet sig til C.U. K. Formandens 
Adresse : M. Schultz, Garver, Schleussberg 8 u.

* **
Nürnberg.

Skand. For. afholdt Lördag den 21. Jan. sin ord. 
Generalforsamling. Efter Regnskabets Godkendelse 
valgtes til Bestyrelse — Formand: Zacha Friis, Arki
tekt, Kbhvn. Næstform.: R. Hansen, Murer, Odense. 
Kasserer: H. Rimestad, Maskinarb., Kbhvn. Sekretær: 
B. Rocatis, Snedker, Kbhvn. Bibliothekar: M. De
leuran, Maskinarbejder, Fredericia. Lokalinspektör: 
O. Olsen, Snedker, Kbhvn. Suppleanter: X. Malm
ström, Praktikant, Gejersholm, O. Larsen, Elektriker, 
Christiania. Med skand. Hilsen

B. Rocatis, Sekretær.
* **

Vegesack.
Den herværende Forening afholdt Juleaften en 

vellykket Julefest. Kl. 7 samledes vi i Hulen, som i 
Dagens Anledning var smukt dekoreret. Da de 3 vel- 
tilberedte Gæs vare gaaede al Ködets Gang, fejrede vi 
et af Medlemmernes Födselsdag, i hvilken Anledning 
der kom et Fad Ö1 paa Bordet og dette satte Humöret 
op blandt en Del at Naverne. Da vi ved Totiden 
skiltes vare alle enige om at have tilbragt en vellykket 
Juleaften.

Lördag d. 7. ds. afholdtes Generalforsamling med 
Valg af Bestyrelse. Til Formand valgtes: C. Nielsen, 
Stemmer, Amager (gv.) Næstlormand: O. Nilson, 
Maskinarb., Frederiksberg (gv.) Kasserer: A. Hansen, 
Maskinarb., Slagelse. Sekretær: J. Johansen, Maskin
arbejder, Köge (gv.) Arkivar: Vesterlund, Klejnsmed, 
Kbhvn. Suppleanter: H. Jensen, Maskinarb., Kbhvn. 
og A. Larsen, Klejnsmed, Vordingborg. Revisorer: 
J. Andersen, Klejnsmed, Odense, og J. P. Olsen, Klejn
smed, Kbhvn. Humpelmester: V. Holm, Klejnsmed, 
Kbhvn. Med skand. Hilsen

Joh. Johansen, Sekretær.
» *

Zürich.
Skand. Foiening Zürich afholdt den 21. Jan. sin 

ord. Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes : For
mand : A. Hartz, Skrædder, Kobenhavn, Næstformand.
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A. Otto, Possementmager, Kbhvn. Kasserer: Spetzler, 
Bogbinderir.., Zürich. Sekreiær: Albert Larsen, Maler, 
Krarup-Fyn. Bibliothekar: P. Olsen, Tömrer, Skelby 
Lokalinspektör: Aakerson, Skomager, Sösdala, Sverig. 
Suppleanter: J. Hoch, Snedker, Sonderborg, og Dahl 
Tömrer, Erritsö.

Sangbogen foreligger nu i saa stort Oplag, at den 
til enhver Tid kan rekvireres af Foreningerne. Pris 
Fr. 1.25 =  1 Mk. Med skand. Hilsen

Albert Larsen, Sekretær.

det er fremlagt for Landsmænd. (Skand. For. Paris 
er endnu for dösig til at den gider abbonere og læse 
Bladet.) Hovedbestyrelsen for C. U. K.:

P. Jorgensen.

fö fö fö ANNOMGER fö fö fö

Ære den som Æres bör!
Maskinarbejder Henry Scharling, Kbhvn., har nu 

opfyldt sin Pligt i Dotzheim ved Wiesbaden og kan 
han saaledes atter betragtes som en god Landsmand.

Hovedbestyrelsen.

X
X

Dansk Skraatobak
fra Horsens og Odense.

Altid friskt paa Lager hos
J .  U)aznieu)$ki, G erbergasse 73, B asel.

i

Paamindelse!
Skræddersvend Carl Sytze f Christiansen anmodes 

om at afgöre sit Mellemværende med Kammeraterne 
i Luzern, hurtigst muligt.

KJÖBENHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Brevkasse.
I Luzern ligger Brev til Malersvend Chr. Bay 

fra Næstved.
Snedker M. Mikkelsen fra Aarhus bedes opgive 

A'dr. til Cavl Hansen, Fredensgade 23, Kbhvn.
I Skand. Forening Zürich ligger Brev til Frederik 

Ebbesen og Kort til M. Langhær.

Privat.
Efter endt .Juleferie har Undertegnede hermed atter 

overtaget Redaktionen.
I förste Linie bringer jeg hermed alle en hjertelig 

Tak for godt Samarbejde i det gamle Aar og Önsket 
om et godt Nytaar for alle som staar vor Sag nær.

Dernæst en Tak til vore Foreninger i Frankfurt 
a. M. og Hamburg saavelsom For. f. ber. Haandv. i 
Kbhvn. og de gamle G. U. K. Naver i Kbhvn. samt 
de berejste i Kolding og den lille Naverkoloni i Karls
ruhe for al deres Venlighed og Opmærksomhed mod 
min Familie og mig paa vor Rejse og for de behage
lige Timer vi tilbragte sammen. P. Jörgensen.

Alle Foreninger
bedes indsende deres Adresse inden kommende Uges 
Udlob saa Adresselisten kan komme i Bladets næste 
Nr. Endvidere önsket opgivet Samlingslokaler for 
rejsende Naver i Rom, Neapel, Konstantinopel, Cairo 
og Jerusalem, hvor Bladet kan fremlægges for vore 
rejsende Medlemmer.

I Paris vil Bladet fremtidig kunde forlanges i 
»Bibliotheque Sainte-Genevives Skand. Afdel.«, hvor

Kollektivannoncer.

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Hans Herren, Kesslergasse 23.
Bremen: Rest. Forster, Tiefer Nr. 31—32.
Dresden: Rest. Gänsedieb, Vi k to ri as t r. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrass®. 
Frankfurt a. M,: Rest. z. Heiligen Stein, Gr.Kornmarkt 13* 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lussenhoff, Erste Bergstr. 13.
Köln : Rest. Im  Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstr- 
St. Gallen: Blurnenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.BriennersW' 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden : Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af DoP" 

heimerstrasse og Wörthstrass^'

Samlingslokaler.
Berlin : Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktpl»^’ 

Herberge og Samlingssted tor Skaud. Danske Bl» J1

Redaktion og Ekspedition:
P. «Jorgensen, Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.



Organ for Skandinaver i Udlandet,
af de centraliserede Skandinavisk3/

M  3. Eördagden 11. februar 1905. IV . A ar gang.

Skandinavismens Udvikling.
(Efter »Norden«),

Nu b eg y n d te  m an a t b ru g e  „skandinavisk“' 
til at be tegne  F æ llesskabet; den y n g re  F r. 
Sneedorf udviklede 1792 aab en t i et F o red rag  
i den nordiske F orening  i London „V ig tig 
heden af de tre  nordiske R ig ers  Forening*),
M. C. B ruun dig tede baade  en „N ordbosang“ 
°g en „N ordisk F rih ed ssan g '', og  J. K . H öst 
udgav et b landet dansk-svensk T idsskrift 
»Nordia“ (1794). 2 A ar senere stiftedes i
Kjö ben havn „D e t skandinaviske L iteratursel- 
skab“, der om fattede m ange af D anm arks 
hedste aandelige K ræ fte r og  i höj G rad tjente 
til a t fremme national Stem ning, m en som kun 
blev i S tan d  til a t vinde faa svenske M edar
bejdere til sit „Skandinavisk  M useum “ (7. Bd., 
1798 — 1803) eller til F ortsæ tte lsen  „D et sk an 
dinaviske L itera tu rselskabs S krifter“ (23. B d , 
1 805-32). M en o g saa  S tatsm æ ndene g rebes 
af Tanken. 1794 blev et sæ rk ilt N eutralite ts
forbund indgaae t mellem D anm ark  og  Sverige, 
ligesom 100 A ar tidligere, til H andelens Be
skyttelse A .P .  B ernstorff* **) var du naae t til 
den O pfattelse, a t „alt, hvad der næ rm er D an
mark og  Sverige til hinanden, er naturlig t ; 
men alt, hvad der fjerner dem, e r u retfæ rd ig t 
og kunstig t“ , og Schimmelmann***) g av  endog 
et saa vidt g aaen d e  U d try k  for S tem ningen, 
at „m an opfattede de tvende F o lk  som een 
Nation, s ty re t af to K o n g e r“ . A ldeles lig 
nende Y tringer forekom m e endog i B reve fra 
selve de nordiske R ig e rs  davæ rende H erskere , 
den danske K ronprins F rederik  (senere F. VI.) 
og den svenske R e g e n t (senere K a rl X III .) , 
henholdvis a f 22. Juli og  28. A vg  17937).

D esvæ rre holdt denne S tem ning sig ikke, 
og man fik i det ny  A arhundredes B egyndelse 
et lignende B rud mellem de to da regerende 
Fættere, som m an havde faaet 100 A ar tidli

* 1 Foredraget tryktes 1798 i Skandinavisk Museum. 
2. Bd. S. 122.

**) Ed. Holm: Danmark-Norges udenrigske Historie 
1791—1807, I. S. 98, jvf. S. ,142 og 146.

***) I en Udtalelse til den svenske Sendemand Staél 
Holstein). Se Ed. Holm. I, S. 153. 

t) Ed. Holm. I. S. 86-87.

g ere  mellem F rederik  IV  og K a rl X II  D a 
A arene 1807 — 09 p aa  ny  havde g o d tg jo rt de 
usalige F ö lg er af den fo rtsa tte  Splid mellem 
de nordiske R ig e r  og  deres derm ed folgende 
A fm agt over for U dlandet, sög te  P rins Chri
stian A ugust af A ugustenborg , der synes at 
have om fattet E nhedstanken  m ed oprig tig  
V arm e, ved sin egen  A dfæ rd over for Sven
skerne at nærm e F olkene til hinanden, ja  raa- 
dede ligefrem  til en politisk Sam m enslutning 
m ed en fælles Forfatn ing. F rederik  V I v ar 
dog  alt for ligitim istisk i sin T an k eg an g  og  
alt for ind tagen  i sin egen Enevæ lde til a t 
kunne gribes af en saa sto r T anke, end sige 
til a t ville gö re  Ofre af sin egen M yndighed 
for a t frem me dens V irkeliggørelse. F ö rst ved 
det andet svenske T ronfö lgervalg  18.10 var 
han  villig til a t overfo re den ny  svenske F o r
fatning til D anm ark  og N orge, og der g jordes 
nu F orsög  p aa  a t væ kke S tem ning for ham  i 
S verige — Fr. M oltke og  E. Schim m elm ann 
skreve F lyveskrifter herom  [,,A ux Suedois'“ og 
„U eber die V ereinigung der drei nordischen 
R eich e“], og  ligeledes G rundtvig [„E r N ordens 
F oren ing  önskelig?“] M en det gunstige Øje
blik v ar g aae t tab t ligesom 1743, og U dvik
lingen förte m ed sig, a t N orge lösreves fra 
D anm ark, hvorved K löften imellem dette  og 
Sverige uddybedes, uden a t F o rbundet mellem 
N orge og Sverige blev virkelig inderligt.

D en nyere Skandinavism e kald tes til Live 
a f D ig tere og V idenskabsm ænd. Ligesom  F ran 
zén 1794 havde sendt en inderlig Hilsen fra 
den „svenske Sanggudinde til den danske“ , 
var det T egnér, som 1829 i Lunds D om kirke 
hyldede O ehlenschlæ ger som „den nordiske 
S an g erk o n g e“'. E fter O pfordring af den norske 
L æ ge Chr. A ug. E g eb e rg  holdtes 1839 i G öte
b o rg  det fö rste  skandinaviske N aturforsker
m ode (de t 15. 1898; de senere om fattede o g 
saa  L æ ger og O ldgranskere), og s. A , b egynd te  
Fr. B arfod U dgivelsen af T idsskriftet „B rag e  
og Id u n “ m ed B idrag fra  alle N ordens L ande 
(4 Bd. 1839—43‘). A aret forinden havde N ord
m anden P. A. M unch sk revet den förste F rem 
stilling af de tre  nordiske Landes H istorie som 
en H elhed; senere have bl. a. Svenskeren  O.
T. O dhner (1869) og  D anskerne Nj* B ache 
(5 Bd., 1880—87) og  Joh. O ttosen (3 Bd.,



1 9 0 1 -0 4 ) tag e t O pgaven  op, m edens C. R o 
senberg  kun halvt fik færdig sin Frem stilling 
af „N ordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore 
D a g e “ (3 Bd., 1879 - 85). D et livligste U d
try k  fik dog Skandinavism en i S tudenterm o
derne, udgaaede fra m ere tilfældige Sam m en
kom ster mellem K jöbenhavns og Lunds S tu 
denter B aade M ödet i U psala 1843 og  det i 
K jöbenhavn 1845 vak te  s to rt R ö re , ogsaa 
uden for S tudenternes K reds, m edens R e g e 
ringerne i b eg g e  R ig e r saa skæ vt dertil*). A f 
det forste M öde udsp rang  1843 det skandina
viske Selskab i K jöbenhavn under H . N. Clau
sen, som i endnu höjere G rad end dets F o r
g æ n g er et halvt F lundred A ar tidligere sam 
lede Folkets bedste  aandelige K ræ fter, og  som 
i en R æ k k e  A ar ved M oder og  F o red rag  
virkede for Sagen. (Fortsættes).

Hovedbestyrelsesmödet i Arbon
5. Januar 1905.

Forretningsføreren oplæste den indlöbne Korre- 
spondence. En Forespørgsel om hvorvidt et Medlem, 
el'ter § 2, kunde hæve 20 Fr. Sygehjælp samt 20 Fr. 
i Rejseunderstöttelse besvares benægtende. En Kasserer 
havde for et udenbys Medlem ordnet Medlemsbogen 
og sendt den til Vedkommende pr. Etterkrav. Bogen 
var nu blevet retourneret uden at være indlöst. Da 
Kassereren spörger livem der i dette Tilfælde skal 
bære Tabet af de indklæbede Mærker der nu ere u- 
brugelige, vedtoges det, at Mærkerne erstattes at Ho
vedkassen mod Bogens Indsendelse. For at tilveje
bringe en bedre Kontrol med de slettede Medlemmer, 
besluttedes det at lade trykke Schemaer i dette Oje- 
med, som samtidig med Regnskabet maa indsendes til 
Hovedkassen. Afd. i Mainz meddeler, at den er svun
det ind til 3 Medlemmer og spörger om den skal op- 
löses. H. B. mener, at Foreningen bör holdes oppe 
nu ved Foraarets Komme. For. i Neumünster som 
ønskede at tiltræde i G.U.K. har faaet Betænkeligheder 
paa Grund af de politiske Forhold i Holsten. H. B. 
bifalder at de som Folge heraf indtræder som Enkelt
medlemmer, dog saavidt muligt med et Medlem som 
Tillidsmand der kan udbetale Understøttelse. Berlin 
anker over at deres udbetalte Understöttelser ikke ere 
nærmere specificerede paa Aarsregnskabet. Forretningf. 
meddeler, at da For. ikke har indsendt tilstrækkelig 
specificeret Regnskab er Fejlen ikke hos ham. Af 
Julenummeret er 3 Pakker gaaet tabt ved Postforsen
delsen, af denne Grund er Oplaget fuldstændigt bort
sendt. 2 Foreninger som senere har anmældt Mangel 
paa Blade kan derfor ikke faa denne dækket, med 
mindre der i en eller anden For. skulde være et Par 
Nr. tilovers, som da bedes indsendte til Redaktionen, 
Da der hersker en Del Uklarhed om Retten til Under-

De senere Studentermoder vare i Kristiania 
1851, Upsala 1856, Kjöbenhavn 1862, Kristiania 
1869 og Upsala 1875.

stöttelse ser H. B. sig nödsaget til at beskæftige sig 
hermed og meddeler derfor folgende: Et Medlem kan 
efter vore Love faa 20 Fr. i aarligt Maksimum og er 
Aaret at beregne fra Aarsdagen for hans Indtrædelse 
i Kassen. Et Medlem der f. E. er indtraadt 11. Febr. 
1904 og som har hævet 20 Fr. til 11. Febr. 1905 er 
fra denne Dag atter berettiget til videre 20 Fr. Under
støttelse saafremt han har betalt 52 Ugebidrag. Det 
besluttedes at sende Bladet til saadanne Adresser i 
Rom, Neapel, Cairo, Konstantinopel og Jerusalem, 
hvor vore rejsende Medlemmer kan faa let Adgang 
til at læse det, og vil disse Adr. blive bekendtgjorte 
i Bladet. Paa H, B.s V. i

Chr. Nielsen, Protokolförer.

H l Foreningsmeddelelser. |§f
Berlin.

Skand. Haandvfor. afholdt Lördag d. 28. Jan. sin 
ord. Generalforsamling. Efter Valget af en Dirigent 
gik man over til Dagsordenen. P. 1 . Forhandlings
protokollen oplæstes og godkendtes. P. 2. Formanden 
afgav Beretning om Foreningens Virksomhed i det 
forlöbne Kvartal. P. 3. Regnskabet godkendes. P. 4. 
Bibliothekarens Regnskab godkendes. P. 5. Interpel
lation af Löfgreen angaaende forskellige Sager, mest 
af lokal Betydning, — henvistes til Bestyrelsen og 
Festkomiteen. P. 6, Valg af Bestyrelse. Folgende 
valgtes — Formand: A. Sorensen, Snedker, Aarhus. 
Næstformand: L. Bove, Snedker, Saksköbing. Sekre
tær: C. Jepsen, Snedker, Kolding. Kasserer: Th. Chri
stensen, Snedker, Æbeltoft (gv.) Lokalinspektör: J> 
Madsen, Skomager, Aarhus (gv.) Suppleant: C. Schrö
der, Karethmager, Trondhjem. Revisorer: Magnussen, 
Blikkenslager, Aarhus, og Sorensen, Snedker, Rönne.

Herefter udbragte Dirigenten et Leve for den af-
gaaende Formand og takkede ham for sit Arbejde i
Foreningen. Sekretæren.

* **
Bern.

Juleaften fejredes paa gammel Navervis med Risen' 
gröd og Gaasesteg. Vi samledes Kl. 9 i Lokalet og 
efter at Formanden havde budt Velkommen begyndte 
Spisningen. Under denne fremkom forskellige god« 
Talenter med hvad de havde paa Hjærtet og særlig 
blev den nye Sangbog godt benyttet. Efter Spisnin
gen tog man fat paa Juletræets Plyndring og Bort' 
lodning af Julegaverne. Foreningen havde Besög al 
ikke mindre end 10 Tilrejsende, ligesom Naverne fr® 
Berns Omegn beærede os med deres Besög, saa Hule*1 
var fyldt til sidste Plads. Kl. 1 skiltes vi, enige om 
at have tilbragt en gemytlig Naverjuleaften.

Næste Morgen vare vi tidligt paa Benene for at 
gaa paa Kirkegaarden og der henlægge Kranse p»11 
vore afdöde Landsmænds Grave, Snedker Vald. Niels«11 
fra Odder og Malermester Petersen fra Sønderjylland 
Derefter bleve vi fotograferede og gik saa tilbage 
Hulen og tilbragte en gemytlig Juledag.

Lördag d. 7. Januar afholdtes Generalforsamling’
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hvor folgende Bestyrelse valgtes: Formand: K. Mayer, 
Tapetserer, Kbhvn. Næstformand: S. Baum, Snedker, 
Esbjerg, Sekretær: G. Andersen, Blikkenslgr., Assens. 
Kasserer og Bibliothekar: N. Petersen, Uhrmager, Es
bjerg. Suppleanter: O, Erikson, Skrædder, Stockholm, 
og 0. Christensen, Snedker, Skive.

For tilsendte Juleaviser fra andre Foreninger vor 
bedste Tak. Paa Foreningens Vegne:

G. Andersen, Sekretær.
NB. Foreningens Lokale er flyttet til: Aarberger- 

gasse 43, Rest. Lötschberg.** *
Frankfurt.

Nord. For. Frankfurt a. M. afholdt den 21. Jan. 
sin ord. Generalforsamling, hvor folgende Bestyrelse 
valgtes. Formand: N. Schmidt, Pianofortearb., Ribe 
'(gv.) Næstformand: J, Hansen, Drejer, Kbhvn. (gv.) 
Kasserer: A. Nielsen, Bogtrykker, Kbhvn. Sekretær: 
Th. Olsen, Mekaniker, Köbenhavn (gv.) Bibliothekar: 
H. Larsen, Maskinarbejder, Flakkebjerg (gv.) Lokal
inspektör: L. Andersen, Tapetserer, Hilleröd. Revi
sorer : H. Tofte, Maskinarbejder, Haslev (gv.), A. J. 
Holmberg, Skomager, Kbhvn. Suppleanter: V. Jensen, 
Kobbersmed, Kbhvn., og G. A. Tenggren, Snedker, 
Sverige. Kassereiens Adr.: A. Nielsen, Heinrichstr. 
Kr, 7 in, Kl. 7—8 Aften. Med Naverhilsen

Th. Olsen, Sekretær.* sft *
Harburg.

Lördagen den 21. Januar afholdt den herværende 
Skand. For. sin ord. Generalforsamling. Efter Regn
skabets Godkendelse foretoges Bestyrelsesvalg. Valgte 
bleve, som Formand: R. Thorsen, Bodker. Aarhus. 
Næstformand : C. Bentzen, Bödker, Aarhus. Kasserer : 
Rud. Isaaks, Uhrmager, Köbenhavn (gv.) Sekretær: 
M. Frederiksen, Maskinarbejder, Aarhus. Revisorer : 
V. Kaisen, Maskinarbejder, og Kristrup, Bödker, begge 
fra Aarhus. Suppleant: Justesen, Blikkenslager, Aar
hus. Bibliothekar: H. Pedersen, Bodker, Aarhus.

Med skand. Hilsen Sekretæren.
* **

Mannheim.
Lördag d. 21. Jan. afholdtes ord. Generalforsam

ling. Eher Protokollers og Regnskabets Godkendelse 
valgtes folgende Bestyrelse: Formand: TI. J. Hansen, 
Tömrer, Söborg. Næstformand: H. Outzen, Snedker, 
Lögumkloster (gv.) Kasserer: S. Anthon, Skomager, 
Sorö (gv.) Revisorer: J. Andresen, Hövler, Frederiks- 
hald (gv,) og R. Nielsen, Snedker, Nyköbing.

Samtidig takker vi de forskellige Foreninger for 
de os tilsendte Juleaviser. Med skand. Hilsen

S. Anthon.* #*
München.

Lördag den 14. Jan. afholdt den herværende Sk. 
For. sin ord. Generalforsamling. Til Bestyrelse valg
fes, som Formand: N. P. Olsen, Snedker, Köge (gv.) 
Næstformand: Olaf Tönnesen, Snedker, Flækkefjord 
(gv.) Kasserer: E. Frederiksen, Tapetserer, Kbhvn. 
Sekretær: J. Magnussen, Forgylder, Kbhvn. Biblio
thekar: Fr. Stærmose, Snedker, Odense (gv.) Supp

leanter: Christensen, Maler, Vejle, og Björklund, Sned
ker, Upsala, Lokalinspektör: Aage Nielsen, Maler, 
Fredericia. Kassererens Adr. er: Schellingstr. Nr. 101 
b. Frau Bauer, træffes fra Kl. 7—8 om Aftenen.

Med skand. Hilsen
N. P. Olsen, Formand.

* *
St. Gallen.

Tirsdagen d. 24. Jan. afholdt herværende Skand 
Forening sin ord. Generalforsamling, Til Bestyrelse 
valgtes — Formand: Viggo Riisfeldt, Skrædder (gv.) 
Næstformand: Chr. Christensen, Murer. Kasserer: Chr. 
Iversen, Snedker (gv.) Sekretær: Anders Olsen, Bog
binder. Bibliothekar: Chr. Sorensen, Blikkenslgr. (gv.) 
Suppleanter: C. L. Jensen, Tömrer, og Carl Petersen, 
Maler. *

Stuttgart-
Skandinavisk Forening afholdt Lördag d. 7. Jan. 

sin ordinære Gene.ialforsamling. Til Bestyrelse valg
tes: Formand : K. Sörensen, Maler, Hammel. Kasserer: 
M. Lassen, Mekaniker, Horsens. Sekretær: J. Pedersen, 
Snedker, Aarhus.

Et af Bestyrelsen indbragt Forslag om at træde 
ud af C. U. K. som obligatorisk Afdeling, og derved 
söge at faa flere ældre Landsmænd her, til at træde 
ind i Foreningen blev forkastet med 5 St. mod 4. 
Kassererens Adresse e r : M. Lassen, Chatarinen-Str. 6 
2, Sal. Foreningslokalet befinder sig i Ludwig-Str. 28 
Rest. z. »Blumenau«. Med skand. Hilsen

J. Pedersen, Sekretær.* •)&*
Vegesack.

Den herværende Forening afholdt Söndag d. 22. ds. 
sin 2-aarige Stiftelsesfest. Efter at have modtaget 
Bremernaverue ved Banegaarden, gik vi til Hulen, 
hvor vi alle samledes for at gaa til Fotografen. Da 
saa Fotograferingen var tilendebragt, samledes vi atter 
i Hulen for at aabne vores Fest, som tog sin Begyn
delse Kl. 4. Efter Afsyngelsen af et Par Sange, tog 
Humpelmesteren Ordet og meddelte, at nu skulde al 
Törst være forbi for denne Dag, da han havde stukket 
et Fad Ö1 an, og for at der ingen Fejltagelse skulde 
finde Sted i Lobet af Aftenen, blev han af Formanden 
udnævnt til Töndemester med Ret til at bære den 
dertil hörende — Orden, som samtidig blev overrakt 
ham. Efter at en Festtale var ble ven afholdt af For
manden, samledes vi Kl. 6 til Fællesspisning, hvor 
alle gjorde sig tilgode med de serverede Retter. Efter 
endt Spisning havde vi Kl. 71/i Optræden af den be
römte »Per Snoldelöv fra Sengelöse«, som hostede 
stærkt Bifald. Derefter afholdt vi en Pakkefest. Der
efter var der i Aftenens Lob Optræden af forskellige 
Medlemmer, blandt andet i Boksning, og derefter en 
Uddeling af Medalier til de stridende Kræfter for deres 
smukke Udförelse af Præstationerne. I det hele for
lob Festen rigtig vellykket og da vi gik hver til sit, 
vare vi alle enige om at have tilbragt en gemytlig 
Aften sammen. Med skand Hilsen

P. F. V.: Joh. Johansen, Sekretær.
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Wiesbaden.
Lördag d. 7. Jan. afholdt Skand. For. Wiesbaden 

sin aarlige Generalforsamling. Til Formand valgtes: 
P. Hansen, Snedker, Aarhus. Næstform.: A, Madsen, 
England. Kasserer: C. Lüneborg, Snedker, Haderslev 
(gv.) Sekretær: S. Sorensen, Snedker, Aalborg. Supp
leanter: Th. Jensen, Snedker, Aarhus, og Friis, Sned
ker, Vejle. Bibliothekar: Penther, Tapetserer, Kbhvn. 
Lokalinspektör: A. Christensen, Gartner, Hjörring.

Med skand. Hilsen
S. Sörensen, Sekretær.

C. U. K.s Adressefortegnelse.
Schweiz.

Best. z. Park 
„ Sumsander,
„ Lötschberg,
„ z. Löwen, 

Kreuzlingen: P. Jörgensen, 
Luzern: Hotel Bären,

Rest. Blumenegg,

Arbon: 
Basel: 
Bern: 
Dav os:

St. Gallen :

Parkstr. 
Rheingasse 19. 
Aarbergergasse 43. 
Rathausstrasse: 
Hauptstrasse 12. 
Pfistergasse. 
Kornhausstr.

Zürich: Schlauch, Münstergasse 20.
Tyskland.

Berlin: Rest. Feuerstein, Alte Jakobstr. 75.
Bremen: Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr.
Coin: r Im Holz, Breitestrasse 66.
Dresden: 5) z. Gänsedieb, Victoriastr. 30.
Düsseldorf; 1) z. Dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstr.
Frankfurt a.M.: z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr.
Hamburg: ’5 A. Heitmann, GrosseNeumarkt21.
Harburg: 55 7. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Leipzig: >5 Sauei bier, Ecke Lange- und

Koiilgartenstr.
Mainz: n Taunus, Rheinstr. 37.
Mannheim: >> »Stadt Ulm«, H 5, 12.
München: 55 z. Walhalla, Ecke Augusten- u.

Briennerstrasse.
Nürnberg: 55 Vater Jahn, Turnstr. L4.
Stuttgart: 55 z. Blumenau, Ludwigstr. 28a.
Vegesack: 55 M. Borjes, Sedanplalz 7.
Wiesbaden : 51 »Stadt Weissenburg«, Dotzheimer-

u. Wörthstr.

Brevkasse.
Snedker A. Möller fra Horsens bedes opgive sin 

Adresse til Skand. For. Harburg.
Snedker Georg Kristensen fra Viborg bedes op

give sin Adr. til Skand. For. München, da flere Lands
mænd gerne ville have deres Mellemværende afgjort.

I Skancl. For. München ligger Brev og Kort til 
Snedker Kozick, Skrædder Madsen, Snedker Rysgaard, 
Th. Gress, C. L. Madsen og Maler B. Andersen.

I Skand. Forening Bern ligger Brev til Former 
C. Jörgensen fra Odense.

I Skand, Bor. Köln ligger Brev og Kort til Maler 
W. Wallhegn.

I Shand. For. Düsseldorf ligger 2 Kort til Bundt
mager. Chr. Bech.

Rettelse.
Angaaende Meddelelsen om Sangbogen fra Zürich 

er den angivne Pris af 1,25 Fr. kun for Foreningen 
ved Partiköb. Bogens Enkeltpris er 1,50 Fr.

Hermed bringer jeg min bedste Tak til de Lands
mænd som har ydet deres Hjælp til min Families 

Omflytning.
München, 2. Februar 1905. ./. Magnussen.

ik ik  ik  ANNONCER ik  ik  ik  

+ 4 - Rejsekammerat -£+-
1 Snedker söger en Rejsekammerat over Wien, 

Constantinopel til Orienten. Turen agtes paabegyndt 
först i Marts. Billet Nr. 2182 til >D. f. Sv.« Kontor.

K JO BEN H A V N .
Foreningen for berejste Haandværkere

bar sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ore velkomne.

Kollektivannoncer.

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen : Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr; 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrassev 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr. 
Hamburg: Rest. Heilmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. Im  Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstr. 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerstr- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af Dotz- 

heimerstrasse og Wörthstrasse.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz- 

Herberge og Samlingssted tor Skaud. Danske Blade*

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg en sen , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Cördag den 25. februar 1905. IV. A argang.

Skandinavismens Udvikling.
S (Efter »Nonlen«).

1848 g av  sig baade i Sverige og  N orge en 
vann Fölelse til K ende for D anm arks S ag  ; 
talrige frivillige stillede sig under dets Faner, 
og 1 ]uni 1848 sendtes 5000 svensk-norske 
Tropper til Fyn for at deltage i K rig en  under 
visse Forudsæ tninger. K ongen  af Sverige og 
Norge v a r ogsaa en for D anm ark  gunstig  
Mægler i U nderhandlingerne med Preussen, 
og under V aabenstilstanden 1849— 5°  var ^ et 
svenske og  norske T ropper, som besa tte  N ord
slesvig. E n m ere bestem t O ptræ den fra K ong  
Oskars Side kunde vistnok have b ra g t Tron- 
fölgen i D anm ark  over p aa  de forenede R i
gers K ongehus, ligesom det om vendt 1743 og  
1809 havde væ ret m uligt for det danske at 
erhverve T ronfölgen i Sverige. T anken om 
Nordens naturlige E nhed vandt dog utvivlsomt 
Indgang  hos Folkene selv, og  det hilsedes med 
Glæde, da K o n g  O skar 1856 over for Nordens 
S tudenter (paa D rottningholm  15. Juni) udtalte, 
at „hädan efter är k rig  skandinaviska bröder 
emellan om öjligt“ . I M arts 1857 tilbod han 
ligefrem et F orbund  m ed D anm ark  indtil Ej- 
d e ren ; men T yskeren Scheele, som var dansk 
U denrigsm inister, fik F rederik  V II til at afslaa 
Tilbudet i H elstatens Interesse, hvorhos han 
selv officielt betegnede Skandinavism en som 
„en poetisk Idé, som Flistorien aldrig  har k un
net anvise en m ere bestem t „ K a ra k te r“. — 
Samme A ar frem satte Blixen-Finecke i sit 
Flyveskrift „Skandinavism en p rak tisk“ T anken  
om en gensidig  A doption a f K ongehusene for 
saaledes a t forsone disses In teresser m ed Fol
kenes Ö nsker, og i en R æ k k e  Flyveskrifter 
blev Spörgsm aalet om en næ rm ere E nhed mel
lem L andene dröftet fra b eg g e  Sider*), Alle-

*) Blandt disse kunne fremhæves: O. P. Sturzen- 
becker, »Den skandinaviska frågan, af Arnljot 
Gellina«; J. Olafssons »Den nordiske Union, 
Sendebrev til Arnljot Gellina fra Thorodd Snor- 
rason«; E. Philipsen, »Skandinavismens historiske 
Udvikling«; G. Molbech, »Den skandinaviske En
hedstanke, som den har været, og som den er 
i Nordens tre Higer«; A. S. Orsted, »Til Belys
ning af den nyeste Tids skandinaviske Politik«.

rede 1856 havde Svenskeren L allerstedt be
handlet Sagen i et stö rre  Skrift paa  F ransk  
og Svensk (Skandinaviens farhågor och för
hoppningar“). 1857 afholdtes endvidere baade 
det fö rs te  nordiske K irkem öde i K jöbenhavn 
(det 4. 1871) og  det förste Folkem ode i R am - 
lösa, og  nu gjorde flere a f  B ondevennernes 
F örere sig til Sagens Talsm ænd over for Al
muen. E ndelig udkom 186x den förste Mel
lem rigslov mellem D anm ark og Sverige om 
civile Dommes U dövelse i det andet R ige, og  
under D anm arks S trid  m ed T yskland udtalte 
det svensk-norske Udenrigsm inisterium  sig af
g jo rt for D anm arks R e t til S lesvig som en 
fælles nordisk Sag. A llerede under den orien
talske K rig  enedes de nordiske R eg erin g e r 
om fælles N eutralite tserklæ ringer (30. D ecbr. 
1853). I A arene i8 6 0 —63 var der g en tag n e  
fortrolige Sam m enkom ster mellem F rederik  V II 
og K arl X V , der var endnu ivrigere for S k an 
dinavismen, end hans F ader havde været, og  
ved den sidste af disse p aa  S kodsborg  i Juli 
1863 aftaltes G rundtræ k til e t Forsvarsforbund, 
Forinden var der sam m e A ar baade af den 
svenske R ig sd a g  og det norske S to rting  ud 
talt en almindelig Billigelse af R eg erin g en s 
O ptræ den til B edste for D anm ark.

Alt synes saaledes rede til T rak ta tens Af
slu tning; m en Tysklands truende O ptræ den  
og den sikre U dsig t til en K rig , hvorpaa m an 
slet ikke var forberedt, vak te  B etæ nkeligheder 
hos de ledende svenske S tatsm æ nd. D a til
m ed F rederik  VIL döde, v ar K a rl X V  ikke i 
S tand  til a t sæ tte sin Vilje igennem  i sit S tats- 
raad, skönt han personlig  var bestem t p aa  
selv at före sine T ro p p er til D anm arks Hjælp 
(de „22 000“). I  April 1864 foreslog han en 
nordisk Union m ed fælles Parlam ent, dog kun 
om fattende N ordslesvig, sam t en tilhorende 
Fam iliepagt mellem K ongehusene, og  p aa  
London-K onferencen stö ttede den svensk - 
norske Sendem and afgjort D anm arks K rav . 
Men den danske R egering , som endnu ikke 
havde opgivet H aab et om a t redde Holsten 
eller i hvert Fald  hele Slesvig, viste ingen 
varm  In teresse for Forslaget, som derfor nöd- 
vendig faldt til Jorden. Ved K rigens u lykke
lige Udfald led Skandinavism en et h aa rd t 
K næ k, fordi D anm ark  ikke havde faaet den



H jælp fra B roderlandene, hvorpaa det saa 
try g t havde haabet, og Slesvigs T ab  gjorde 
dets Stilling endnu svagere. D og dannedes 
der k o rt efter F oren inger i alle tre  L ande til 
a t v irke for E nhedstankens U dbredelse (S kan
dinavisk Selskab i K ristiania Juli 1804, N atio
nalföreningen i Stockholm  M arts 1865 og N or
disk Sam fund i Danmark*). D er holdtes og- 
saa  ny Folkem oder, 1865 ved S teh ag  i S kaane, 
1869 ved H illeröd og K ronprins F rederiks 
Æ g te sk ab  m ed K a rl X V ’s D atter Lovisa i 
Som m eren 1869 vakte almindelig Glæde i de 
nordiske L ande som Varsel om et god t F o r
hold mellem K ongehusene (1897 kny ttedes et 
n y t Baand, da deres D atte r In g eb o rg  æ gtede 
K o n g  O skar IP s y n g re  Sön K arl). A lligevel 
traad te  den politiske Skandinavism e, som der
a f  burde have suget N æ ring, snart helt i B ag
grunden , til Dels som Fölge af F rankrigs Ne
derlag  1870, fordi V irkeliggørelsen nu viste 
s ig  skudt ud i en uvis F rem tid. D e oven
næ vnte politiske F oren inger ophörte  efter faa 
A ars Forlob, ligesom det fælles „N ordisk Tid
skrift fö r  Politik, Ekonom i och L ite ra tu r“ , der 
næ rm est var deres O rgan, kun opnaaede at 
udkom m e i 5 Bd (1 8 6 6 —70). N ordisk  U ni
versitets T idskrift var allerede gaae t ind snart 
•efter den anden slesvigske K rig  (der udkom  
ia lt 10 Bd. (1854 -  66), og  S tudenterm oderne 
standsede 1875.

T anken  om at g rundlæ gge en næ rm ere E n
hed mellem Nordens Folk  var dog ingenlunde 
udslukket, men re ttedes nu mod m ere bestem te 
p rak tisk e  F orm aal hvorved dels m ateriel dels 
aandelig  E nhed  fremmedes. 1872 kom Mönt- 
enheden, 1880 gennem fortes en fælles V eksel
lov og 1892 en Sölov; desuden er en R æ k k e  
an d re  Fælleslove dels vedtagne (om S ta tsbo r
g e rre t) , om F orfa tterret, om B eskyttelse at 
V arem æ rker, om H andelsreg istre) dels under 
A rbejde. T anken  om en næ rm ere ökonom isk 
F orbindelse (Toldunion) mellem de nordiske 
L ande, der allerede kom til O rde p aa  det 
förste  nationalökonom iske M öde 1863, h a r 1904 
faaet U d try k  i en særlig F oren ing . 1872 
holdtes i K jöbenhavn en stor nordisk Industri- 
o g  K unstudstilling og i Forbindelse herm ed et 
Industrim ode for alle L ande; 1888 var der en 
n y  U dstilling, ogsaa om fattende Land- og 
S kovbrug , sam t F iskeri, m ed et dertil hörende 
L andbrugsm ode. Endvidere er der i A arenes 
L öb  holdt en M ængde, dels m ere alm indelige 
dels m ere specielle, videnskabelige eller F a g 
m oder, hvorib landt kunne frem hæves 10 Jurist-

*) Nordisk Samfund, stiftet i Foraaret 1865, udgav 
»Blade til Menigmand fra danske Skandinaver«, 
I—IX, 1865—67, medens »Forhandlinger i det 
skandinaviske Selskab i Kristiania 1864—66« ud
kom i to större Hefter.

m oder (1872-1902), 5 nationalökonom iske
M öder (1863— 88), 5 Söfartsm öder (1883 — 
1903), 8 Skolem oder ( 1870 -  1900), hvo ra f de 
sidste ta lte  5 —6000 D eltagere), 6 Filologm o
der (1876 -1 9 0 2 ), 5 B oghandlerm oder (1853 

1901) o. s. f r , alle holdte skiftevis i de for
skellige Lande. Men der kan  ogsaa nævnes 
en M usikfest i K obenhavn  1888, en Skyttefest 
i K ristian ia  1892, et H aandvæ rk- og  Industri
m öde i K jöbenhavn 1900, foruden 4 store fæl
les M issionsm oder (1885—97), 7 M öder a f  kri
stelige S tudenter, nogle M öder a f  A rbejdere 
(1886 og fo lg . A ar), sam t m ange andre. Li
geledes er der efterhaanden blevet g rund lag t 
en R æ k k e  fælles v idenskabelige T id ssk rifte r: 
„N ordisk  m edicinskt A rkiv  (1869). „Nordisk 
T idsskrift for Eilologi“ (1874), „A rkiv  for nor
disk Filologi (1883) Acta mathematica (1882), 
„T idsskrift for R etsv id en sk ab “ (1888). „N or
disk T idsskrift för V etenskap, K onst och In 
dustri“ , udg. af det L ette rsted tsk a  E'ond (I878), 
sam t de m ere p rak tiske  „Tidsskrift for F æ ng
selsvæsen ( 1878), og  „Jæ rnbaneb ladet“ (1875) 
og  et nyt U niversitetstidsskrift ( 1900). E t andet 
Sam m enknytn ingsbaand  mellem U niversitets
læ rerne er K om iteen for Sam arbejde mellem 
de nordiske U niversiteter (stiftet 1896) og de 
derm ed forbundne akadem iske M öder, hvoraf 
3 ere holdte i A arene 1896—1903, ligesom 
m an i de sidste A ar har g en o p tag e t et For- 
sög  fra öo’erne m ed a t lade P rofessorer fra 
et L and  holde E 'orelæsninger i e t andet. Og 
m edens ved disse M öder og T idsskrifter al
skens V idenskabsm æ nd og Fagm æ nd i de for
skellige L ande drages næ rm ere sam m en, have 
de talrige, nu over hele N orden udbredte 
Folkehöjskoler væsentlig m edvirket til a t före 
Skandinavism ens T anke ned i den store Al
m enhed. Den 1899 stiftede „N ordisk F ore
ning“ i D anm ark  og de derefter oprettede 
N ordiske F oren inger i Sverige og N orge, have 
alle til Form aal at træ de hjæ lpende til ved alle 
B estræ belser for at frem me Forbindelse mel
lem N ordens Folk. (Fortsættes).

Skandinavisme i Udlandet.
Det Röre som gjorde sig gældende herude i en 

Del Aar og som i enkelte Byer delte os i »C. U. K.ef 
og »Anti C. U. K.er« og hvori desværre flere bosid
dende Mænd toge Parti mod vor — C. U. K.s Sag, 
synes nu at lægge sig.

I Schweiz er t. E. ea. Halvdelen af vore Kasserre 
bosiddende Forretningsfolk og i Harburg a. Elbe er 
Kassereren ligeledes en ældre Forretningsdrivende. 
I samme By findes et större Etablissement, en Olie
fabrik, som er under dansk Ledelse. Direktören, Ke
mikeren og Værkmesteren ble ve med deres Familier 
indbudte til Deltagelse i Skand. For.s Julefest. Da de
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ved samme Lejlighed fik Oplysning om vore Forenin
gers Formaal lode de 3 Herrer sig straks optage som 
Medlemmer.

Dette smukke Træk finder vi bör fremhæves til 
Opmuntring for alle de mange bosiddende Landsmænd 
herude, som fole sig fremmede overfor de skandinav, 
foreninger. De Foreninger som have til Opgave at 
stötte de rejsende nödlidende Skandinaver og være et 
Hjem og Samlingspunkt for de paa Stedet værende 
landsmænd, hvor hjemlig Skik og Brug holdes i Ære, 
hvor Minder om det fælles Hjem og Folk udveksles, 
og hvor der altid er Tilknvtningspunkter til Fædre
landet höjt mod Nord. P. J.

Rusland.
Knælende, klagende, beder et Folk til Zaren og Him’len, 
•Giv os, o Zar! — — Frihed og Ret!*
Bosserne knalde, Kanonerne brole, Svaret til Vrimlen; 
Kosakkerne rase i sluttet Geled,
Rædselsfuldt slagte de Ruslands ædleste Mænd og

Kvinder,
Myrder uskyldige værglose Smaa.
Hærge og rase værre end Landets bitreste Fjender, 
Rjærtelost, grusomt og raa.

Mægtige Zar, hvor staar Du ikke for hele Verden 
Hingen i Blindhed, ynkelig svag;
Mærket som Kain i al Din Tænken, Gjören og Færden 
Fredlös Dig skjulende Nat og Dag —.
Dampende Blqd og klagende Sukke mod Himmelen

raaber■
‘Hævn ! 1! for den slette, blodige Daad,
Bort! med alle de usle Bedrag’re, Skurke og Taaber. 
Fyrster, Ministre og hele R aad------ .«

Fejre 1 ogsaa, I Zarens blodige Venner og Svende, 
Folkets Drab i Wutki og Blod —;
Lyset fra Sjælen, Hadet Ira Hjærtet, kan ikke I vende; 
Friheden röver I ikke dens Mod.
Himlen er sort; men Frihedens Sol vil trænge, Irods

Mörke,
Gennem det pestsvangre Ragnaroks-Gys,
Sonder skal briste Aarhundredes Aag, og vaarfrisk

med Styrke
Ruslands Sönner skal skride til Lys.

Arnold Hertz.

§H Foreningsmeddelelser.
Basel.

Lördagen d. 21. Jan. afholdt Foreningen sin ord. 
Generalforsamling. Regnskabet fremlagdes i revideret 
Stand og godkendtes. Til Bestyrelse valgtes: For
mand: A. Thörsting, Skrædder, Vordingborg. Næst
formand: Fr. Olsen, Snedker, Vordingborg. Kasserer: 
K* Steen, Murer, Köbenhavn. Bibliothekar: K. Lund- 
Murer, Kbhvn. Sekretær: P. Larsen, Snedker, Ny
købing S. Suppleant: H. Nielsen, Blikkenslager, Næst- 
ved. Revisorer de to sidstnævnte. Ved Julefesten,

som efter gammel Skik fejredes Juleaften med Risen
grod og Gaasesteg, havde vi Besög af 14 Tilrejsende 
som hver fik en lille Julegave. Aftenen forlob rigtig 
gemytlig og vi skiltes först Kl. 2. En Tak til de for
skellige Foreninger for de os tilsendte Juleaviser.

Med skand. Hilsen
P. Larsen, Sekretær.* **

Bremen.
Lördagen d. 11. Febr. afholdt herværende Skand. 

For. sin ord. Generalforsamling. Formanden udtalte 
sin Glæde over den store Fremgang Foreningen i den 
senere Tid har haft, thi paa Grund af den store Strejke 
sidste Sommer, var Medlemstallet svundet saa betyde
ligt, at man næppe havde Mandskab nok til Bestyrelse. 
Efter Regnskabets Fremlæggelse, valgtes folgende Be
styrelse — Formand: Chr. Duus, Sölvsmed, Fredericia 
(gv.) Næstformand: J. Hansen, Sölvsmed, Fredericia 
(gv.) Kasserer: P. Kröldrup, Maler, Köbenhavn (gv.) 
Sekretær: P. Andersen-Leth, Tömrer, Aarhus. Biblio
thekar: V. Jensen, Tömrer, Skanderborg. Revisorer: 
M. Hansen, Murer, Kbhvn., og J. Andersen, Maskin
arbejder, Kbhvn. Humpelmester: J. Haugaim, Murer, 
Norge. Suppleant: V, Prehn, Murer, Kbhvn.

Med skand Hilsen
P. Andersen-Leth, Sekretær.

* **
Davos.

Skand. For. Davos har i lang Tid ikke ladet höre 
fra sig, saa mangen en Nav tænker vel, at vi ere ud
döde heroppe. Dette er imidlertid ikke saa. Her er 
endnu en Smule af Nordens Heltekraft tilbage og man 
maa sige, at vi til Gavns forstaar at udnytte Vinteren 
her. Davos er interessant om Sommeren og det lön
ner sig at tage et Ophold her; men Vinteren er dog 
endnu bedre og det gaar da Slag i Slag med Sports- 
festerne. Man kan da se Naverne her tumle sig paa 
Ski, Skojte og ofte i Slæde. Ja vi kan ikke nöjes 
med Fridagene alene, nej vi benytter endogsaa ofte 
Nætternes Maaneskinslys lil vore Ture. Forleden Nat 
kom en af Naverne til Skade ved Skilob; men en 
medlidende Svend hjalp ham hurtigt hen i «Löveliulen« 
hvor man göd Olie og Vin i Saaret.

Landsmænd! vær ikke bange for at kravle, over 
Bjærgene herop. Arbejde findes snart tilstrækkeligt, 
dog er det bedre först at henvende sig skriftligt til 
Foreningen.

Ved det internationale Skojtevæddelob i Aar, tog 
vor Landsmand R. Gundersen, Kristiania, alle 4 forste 
Præmier i de forskellige Hurtiglob og M. Lördahl, 
Kristiania, 2de Præmie i Kunstlob.

Understøttelse udbetales hele Dagen af Kassereren 
A. Sjursen, Untergasse, Haus Lendi.

Med skand. Hilsen
M. Nielsen, Sekretær.* *♦

Harburg.
Kassererens Adresse er nu: R. Isaaks, Uhrmager, 

Erste Bergstrasse 72.
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Leipzig.
Kassererens Adresse er nu: C. A. Petersen, Blik

kenslager, Niirnbergerstrasse 49 111 rechts.■h **
Köbenhavn.

For. f. ber. Haandv. afholdt Nvtaarsdag sin -Jule
fest i Myginds Lokaler. Festen var stærk besögt af 
Foreningens 350 Medlemmer med Damer ug Born og 
alle morede sig fortræffeligt Yed Bordet bö i For
manden Hr. Fennerberg velkommen og udbragte en 
Skaal for Skandinaverne i Udlandet og Forretnings
foreren for G. U. K. der var indbudt som Gæst. P. 
Jorgensen takkede paa egne og Foreningernes Vegne 
og udbragte en Skaal for de farende Svende i Fortid, 
Nutid og Frerntid. Herefter overrakte han et smukt 
udfort Diplom til Hr. Fr. Nielsen som er udnævnt til 
Æresmedlem af C. U. K. Diplomet som er særdeles 
smukt udfort i Hr. Hans Jörgensens Atelier i Inter
laken, modtoges med synlig. Giæde af Hr. Fr, N„ som 
i bevægede Ord udtalte sin Tak for denne Paaskön- 
nelse af sit Arbejde for de farende Svende. Festen 
sluttedes först henad Morgenstunden. P. J.

Rejsehaandbogen.
Hjemkommen fra en Forretningsrejse, var det min 

Plan, at tage fat for Alvor paa Fuldendelsen af Ma
terialet til Revisionen af Rejsehaandbogen. Schema- 
erne ere ogsaa indgaaede ret talrigt; men man har 
ikke rigtig forstaaet vor Appel til vore unge rejsende 
Landsmænd, nemlig dette, at revidere de eventuelle 
fejle Adresser;. Punkt 9 paa Schemaerne er for de 
allerflestes Vedkommende uden nogen som helst Paa- 
tegning. Lad nu vor sidste Opfordring, til Eder ikke 
lyde forgæves, benyt de endnu tilstedeværende Sche
maer, fremfor alt ret de fejle Adresser og send os 
disse Schemaer aldeles omgaaende. Sidste Udgave er 
omtrent udsolgt og det vilde jo være en Skam om vi 
nu i Foraaret ingen Böger havde til det nye Hold 
farende Svende.

Hvis der mangles Schemaer, kan disse faaes om
gaaende. Husk at sende dem retour som »papier 
d’affaire«. Med skand. Hilsen

Fr. Nielsen, 
p. T. Forretningsforer 

for Foreningen f. b. Haandværkere.
•'fi

Hr. Fr. Nielsens Aupel til os om Revision af 
Adresserne i Bogen bör hurtigst muligt efterkommes.
Da jeg den 2. Januar besögte Hr. N., modtog han 
Schemaer fra en By i Schweiz, hvor jeg kender For
holdene. Da vi saa, at Adresserne ikke vare revide- j
rede, besörgede jeg dette Arbejde og tandt bl. a. 2 
Malerforretninger, hvoraf den enes Indehaver er kon- i 
kurs og d. a. död. 2 andre Forretninger vare flyttede 
og et Etablissement har særlig slaaet sig paa Speciaii- I 
teter, saa det ikke længer er at anbefale.

Mange rejsende Svende mener, at Bogen ikke har 
praktisk Værd paa Grund af de mange vildledende 
Adresser, Nuvel Svende tag Haand i Hanke med og 
sorg for at de fejle Adr. rettes, saa enhver faar fuld 
Valuta for Pengene.

Gör det hurtigst, thi om et Par Uger kommer I 
Bogen i Pressen. ________ P. Jörgensen. |

Brevkasse.
Basel: 3 Breve til Tömrersv. Kristian Larsen samt 

Kort til Johs. M. Jeppesen, Tömrer J. P. Frederiksen 
og til Sören Sorensen.

Berlin: i'^kand. Haandvforen.): Brev til Maler H- 
Brorson Petersen fru, Christensen, Minneapolis, Kort 
til Kellner John Jensen lr-< han-< Broder i Tönder 

Bremen : Breve til Vald Jensen, Tömrer, og Vald- 
Olsen, Kleinsmed. Oplysning udbedes om Bogbinder 
Elenius Petersen, Aarhus, til A. Juul Pedersen, Mol
kenstrasse 39, Bremen

Frankfurt a. M. (Nord. For.): Kort til Peter Godt. 
Köln, a Rh.: Brev til Tömrer G. From, Kort til 

Ghr. Andersen og Martin Rasmussen, 2 Breve og 2 
Kort til Maler Ghr. Andersen.

Zürich: Landsmænd som have deres Kufferter o.l 
henstaaende hos J. G. Benthin, Preiergasse 14, bedes 
inden Udgangen af Marts Maaned lade samme afhente, 
da han til den Tid flytter.

St. Gallen: I Foreningen ligger endnu 8 af de 
store Forenings Fotografier fra i Sommer. De Med' 
lemmer som bestilte dem, bede« opgive deres Adresse 
saa Billederne kan afsendes.

- . -------- -  —---------------

ANNONCER ^

KJÖBEN HAVN. ’
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
Foreningslokaler.

Basel: Best. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lutschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse. 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lütxow-Eck, Ltilzow- u. Yorkstf 

j Hamburg: Rest. Heilmann, Gr. Neumarkt.
1 Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.

Köln : Rest. Im Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartensti" 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerslf- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplalz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af DotZ' 1 

heimerstrasse og Wörthstrasse.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

H e rb e rg e r.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz- 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade*

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12,

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz. _ 

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Cördag den 11. Tßarts 1905. IV. A argang.

Skandinavismens Udvikling.
i  (Elter »Norden«).

D et m aa dog ikke lades uom talt, a t m edens 
man under den æ ldre skandinaviske Bevægelse 
för 1864 næsten udelukkende hengav  sig til 
vage S tem ninger og  alm indelige Talem aader, 
uden at s træ be efter K larhed  over, hvorledes 
og i hvilken Form  T anken kunde og burde 
virkeliggöres, h a r man i den sidste M enneske
alder u ag te t al broderlig  Sam m enslutning 
ængstelig væ rget sig imod, a t der skulde kunne 
ligge en politisk T anke deri. Dertil har vist
nok b id rag e t N ordm æ ndenes F ry g t for ethvert 
Fællesskab, der kunde synes at ville indskræ nke 
de enkelte R ig e rs  Selvstændighed. Men ogsaa 
den Fölelse af politisk U tryghed , som de nu
værende S tatsforhold i E uropa re t naturlig 
væ kker hos Folkene, har m edvirket til at 
hæmme Skandinavism ens Udvikling, skönt den 
tværtim od burde have aabnet O jnene for, at 
Nordens faste E nhed m aa regnes som det 
bedste Værn for dets U afhæ ngighed  udadtil. 
Som Folge heraf er Skandinavism en endnu 
kun et ta ag e t og uk lart B egreb ligesom Pan- 
germ anism e og  Panslavism e, idet hver enkelt 
danner sig sin sæ rskilte Forestilling om E n
hedens Form  og Fællesskabets U dstræ kning. 
M aaske tö r m an dog tag e  et gunstig t V arsel 
for Frem tiden af de nordiske R igsdagsm æ nds 
nys foretagne Fællesrejse til P a ris ; thi Ind
bydelsen hertil e r jo et k la rt U d try k  for, a t 
uag tet Adskillelsen i tre  R ig e r  og  tre  Folk 
staar den nordiske N ationalitet i U dlæ ndingers 
Ojne som en E nhed  lige saa  vel som den tyske 
og den italienske.

* **
Som Kilder til Skandinavismens Historie kunne 

toruden de fleste ovennævnte Skrifter fremhæves; 
A. D. .Jörgensen, »Fortællinger af Nordens Historie«. 
1-2. (1892-93), M. (o: E. Philipsen), »Skandinavismens 
historiske Udvikling« (1857); M. Hammerich, »Nordens 
Gjenforening« (1866); Jul. Clausen, »Skandinavismen, 
historisk fremstillet« (1900); M. Birkeland, »Den gode 
gamle Bondepolitik« (Kristiania 1867); R, Fåhræus, 
»Sverige och Danmark 1680-82« (Stockholm 1897-98); 
F. Schiern, «Om Sverigs Tronfölgervalg i Aarene 1809 
ug 1810« i »Historiske Studier«, I; Orla Lehmann,

»Den svensk-norske Hjælp 1848« (1861); E. v. Quanten, 
Kong Karl XV’s Unionsforslag i »Af Dagens Krönike« 
(1889).

Emil Elberling.

Hovedbestyrelsesmodet
i  K re u z lin g e n , 5. M a rts  1905.

M ödet aabnedes af Forretningsföreren der 
oplæste den indlöbne K orrespondence. — K a s
sereren i Leipzig meddeler, a t han  forlader 
Byen og  a t der foruden ham  kun er to  M ed
lem m er tilbage, af hvilken G rund han fore
sp ø rger om F oreningen ikke hellere bör ind
stille sin V irksom hed indtil der kom m er nye 
K ræ fter til Byen. D a FI. B. fra anden Side 
har faaet M eddelelse om en forholdsvis stæ rk  
T ilstrøm ning til U dlandet i A ar, p aa  G rund af 
den i D anm ark herskende store A rbejdsloshed, 
besluttedes det a t Foreningen kun i a lleryderste 
Tilfælde bör indstille V irksom heden og at S a
gerne da opbevares i Leipzig for om m uligt 
snarest at faa Foren ingen  paa B enene igen 
saa den rejsende Svend er s ik ret sin U nder
støttelse. — Et Medlem önsker i en læ ngere 
A rtikel i »D. f. Sv.« at dem entere et ufordel
ag tig t R y g te  som er udbredt om ham  D et 
vedtoges k o rt a t fremstille S agen  i B ladet for 
at faa den o p k la re t; men dog ikke a t lade 
det udarte  til en Polem ik desangaaende. — 
E t U d k ast til e t Fælles-Emblem  overlodes det 
til Forretn ingsf. næ rm ere at om tale i B ladet. 
— D et vedtoges at lade try k k e  Schem aer fot
a t A fdelingskassererne faar en m ere ensarte t 
R egn sk ab sfo re lse  indfort, da Suppleanten R iis- 
feldt som h a r overtaget H ovedkassens R e g n 
skabsvæ sen bek lagede sig over -den U m age 
den nuvæ rende R egnskabsaflæ ggelse fra Af
delingskassererne foraarsager. — Efter a t en 
D el S ag er a f  m indre V igtighed fra Zürich, 
St. Gallen, Berlin, Mainz, K öln, Nizza, R om , 
H olbæ k og  H elsingör vare  behandlede, slu tte
des M ödet.

P a a  H . B V .:

Chr. Nielsen, Protokolförer.



Et Emblem for C. U. K.
F ra  Tid til anden bliver der fra forskellige 

S ider frem sat Ö nsker og  F orslag  om et fælles 
Em blem  for M edlem m erne af C. U. K . F o r 
3 A ar siden fandt en Afstem ning Sted ,om 
dette  Spörgsm aal og m ed kneben t F lerta l be
slu ttedes at lade et saadan t la v e ; men da de 
forskellige U dkast forelagdes M edlem m erne, 
fand t intet a f dem den nødvendige T ilslutning 
og  saa stilledes Sagen i B ero forelöbig.

F ra  Forslagsstillernes Side frem hæves, a t 
det især for de rejsende S vende vil væ re af 
uhyre p rak tisk  B etydning, om der havdes et 
saadan t fælles K endem æ rke, naar de som 
Frem m ede kom m e til en eller anden B y i U d
landet, sam t henvises der til, a t andre og  stö rre  
o g  forholdsvis m ere om fattende C entralorgani
sationer som Good-Tem plar- og  Odd-Fellow- 
O rdenerne, K . F. U. M. o. s. v., hvor Fimblem- 
erne i sto r U dstræ kning  h a r vist sig  af p rak 
tisk Væ rd. L igeledes m enes der, a t m an der
ved kom m er ud over den Um asse a f stö rre  
og  m in d re  F lag, som nu sm ykker en sto r Del 
rejsende Skandinavers K naphuller og Slips

F ra  M odstandernes Side blev i sin Tid 
frem hæ vet, a t vi ikke ere flere herude end at 
vi nok m aatte kunde finde og kende h v er
andre  uden noget synligt K en d eteg n  ; dernæst 
a t vi ikke kunde forhindre, a t o gsaa andre 
end vore Forenings-M edlem m er b æ rer vort 
Em blem  og selv om vi anskaffede os et saa 
dan t Emblem vilde vi ikke kunde g ö re  det 
ob ligatorisk  for M edlemmerne. D er henvistes 
til den stigende A ntipati mod det for flere Aar 
siden brugelige Fællesemblem  som forhandle
des fra F rankfu rt a M. og  som nu er g aa e t 
helt ud a f  S agaen  (skönt det ikke hverken 
var grim t eller for dyrt i Forhold  til M ate
rialet (Sölv).

1 den senere T id er a tte r indkom m et F o r
slag  og U dkast til Em blem er saa  det saa 
sm aat lader til, a t Spörgsm aalet a tte r e r ved 
a t blive aktuelt. D et var derfor vel af B e
tydn ing  om vore F oren inger overalt optog 
S ag en  til Dröftelse.

N aar vi skal give S pörgsm aalet et P a r vej
ledende O rd m ed p aa  Vejen, saa skulde det 
væ re folgende : Em blem et skal være saa billigt, 
a t enhver Svend kan  köbe det uden nogen 
s tö rre  Udgift, eventuel kunde det laves i en 
billigere Udförelse, Aluminium og  en bed re  i 
Sölv. D et skal væ re saa originalt, a t det m aa 
kendes p aa  flere M eters A fstand uden a t det 
derfor m aa være saa paafaldende grim t, a t det 
væ kker spottende K ritik . D et m aa tillige i 
Form  og M ateriale udfores saa  holdbart, a t 
det kan  benyttes a f rejsende Svende.

Skulde en eller flere a f  vore talentfulde 
Landsm æ nd kunde undfange en genial Ide for

et saadan t Emblem, der baade er o rig inal og 
prak tisk , vilde han sikkert være i S tand  til at 
afhjælpe et Savn hos de m ange af vore Med
lem m er der önsker Em blem erne indförte.

L ad  os derfor sæ tte 1ste A prilsom  Termin 
baade  for F oreningernes U dtalelser om dette, 
som ogsaa for Indsendelse a f  U dkast.

De forskellige indsendte Skitser vil saa 
blive reproducerede, saa a t M edlem m erne ved 
en senere stedfindende G eneralafstem ning kan 
tag e  Bestem m else over Spörgsm aalets endelige 
A fgörelse. P. J.

!§| Foreningsmeddelelser. | j f
Berlin.

Skandinavisk Haandværkerforening afholdt Lör
dag den 18. Febr. en Diskussionsaften med Æmnet: 
»Foreningens Maal og Midler«, Diskussionen indledes 
af Hr. Löfgreen der var den egentlige Forslagsstiller. 
Taleren betonede, at der inden for Foreningens lokale 
Ramme bydes Medlemmerne for lidt, Hans Plan gik 
ud paa at skabe et Hjem for Skandinaver i Berlin i 
Lighed med Sömandshjemrnene, som findes i forskel
lige Havnebyer for Somænd. I dette Hjem skulde 
saa Foreningen have sit Lokale forbunden med Læse
stue for Medlemmerne. Dette burde være Foreningens 
Maal at arbejde henimod og faa et saadant Hjem op
rettet. Midlerne dertil kunde naturligvis ikke bringes 
tilveje lige paa en Gang; men efter Forslagstillerens 
Mening maatte vi begynde i det smaa med at oprette 
en Beværtning forbunden med Pensionat, og saa ved 
efter bedste Ævne at styrke Sammenholdet mellem 
Skandinaverne i Berlin söge at arbejde dette op, saa- 
ledes at det med Tiden kunde blive et Hjem for Sven
dene i Ordets rette Betydning, hvor de i deres Fritid 
kunde komme og læse Bladene fra Pljemlandene eller 
Bibliothekets Böger, samles til et Spil Kort, eller en 
eller anden Lystighed, uden at være tvungne til at 
nyde noget. Dette var i korte Træk Forslagsstillerens 
P lan , hvorover der udspandt sig en meget livlig 
Diskussion. De fleste Talere vilde ikke bestride, at 
den egentlige Grundtanke ikke var god; men naar 
vi naaede til Udförelsen af den, stillede der sig alt for 
store Hindringer i Vejen, som Foreningen paa sit nu
værende Standpunkt ved egen Hjælp vel næppe var 
i Stand til at overvinde. Forslagstilleren oplyste, at 
han havde forhört sig hos forskellige Bryggerier her 
i Berlin, og de vare alle villige til at hjælpe med at 
sætte Sagen i Gang. Da forskellige Ting angaaende 
Sagen endnu ikke var tilstrækkelig undersögte og over
vejide til at der kunde tages nogen Beslutning, blev 
der efter godt 2 Timers Diskussion forlangt Afslutning.

Lördag d. 25. Febr. afholdt Skand. Haandværker- 
forening sin store aarlige Præmiemaskerade i »Neues 
Klubhaus«. Denne Maskerade plejer at være Glans
punktet i Foreningens Festligheder, og dette slog hel
ler ikke fejl denne Gang. Antallet af maskerede saa 
vel som umaskerede Deltagere var overordentligt stort
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og der herskede overalt den muntreste Stemning, som 
yderligere forhöjedes derved, at Værten, vel sagtens 
at bære Glæde over de mange fornöjede Ansigter, han 
Ak Lov at gaa og se paa, skænkede Foreningens Kasse 
5 Mk. Denne Hojhjærtethed belönnedes med et kraf
tigt Leve for Velgöreren. Under Maskeringen op- 
tiaadte blandt andet et Matroskor, som viste os deres 
forbavsende Færdighed i at spille paa Blæseinstru
menter af alle mulige Slags. Der var udsat en Præmie 
for den smukkeste Damemaske og en do for den 
®est komiske Herremaske. Præmien for Herrenmas
ken blev tilkendt en meget moderne >Kunst«-Maler, 
som senere viste sig at være vor gamle trofæste Hr, 
Johannesen. Han havde ogsaa fortjent Præmien med 
Rette; thi den Maade hvorpaa han fremtryllede sine 
Billeder og anvendte de forskellige Farver, ja i det 
hele laget, hele hans Optræden var noget saa mo
derne, at vi, selv her i Berlin, endnu ikke har set 
Magen dertil, en spydig Herre, naa det er rigtignok 
ogsaa en Tysker, bemærkede, at hvis denne Arbejds- 
Brethode blev banebrydende, vilde det fremkalde en 
hel Revolution i Kunstmalerfaget. Ja lad os haabe 
paa det bedste for vor unge Mand. Præmien for

( Damemasken tilfaldt en Maske i Skikkelse afen meget 
godt udviklet Aakande. Efter Demaskeringen var der 
Kaffepause, under hvilke Deltagerne underholdtes paa 
det bedste af Konsortiet Johannesen, Burchardt & Ge
flossen, som de bedste Numre maa nævnes en Droske- 
tur, som tillige med flere udmærkede Sangnumre ho- 

I stede vældigt Bifald. Efter en Times Kaffesladder 
' toges fat paa Dansen igen, der varede saa længe der 

endnu var nogle der kunde röre Benene, da de sidste 
kom ud af Lokalet, opdagede de til deres slore For- 
bauselse, at det var lys Morgen. Hele Festen, som 
Var besögt af ca. 400 Personer, forlob glimrende, maa 
man sige, uden et eneste »Tilfælde«, som det desværre 
ofte forekommen ved Navernes Fester, overalt saa 
man kun glade Ansigter, og forhaabentlig vil denne 
Fest bidrage sit til at göre det klart lör Naverne, at 
kun igennem Sammenhold er vi i Stand til at sætte 
noget igennem, lad det være Festligheder eller alvor
lige Foretagender, og har först alle indset dette, er 
Tiden ikke Ijern, da de for Alvor samles. Saa vil vi 
ogsaa kunde gennemföre större og bedre Ting end der 
hidtil er bleven gennemfort.

Med skand. Hilsen Sekretæren.# *' *
Basel.

Paa Grund af Kassererens Afrejse valgtes i Stedet 
Blikkenslager H. Nielsen, Rheingasse 62 L 

*
Hamburg.

Da der rimeligvis udbryder Strejke i Snedkerfaget 
her i Hamborg-Altona, advares Snedkere mod at rejse 
hertil. * * *

Luzern.
Ved Mödet d. 25. Febr. valgtes Snedker C. Brinch

Bl Kasserer. Hans Adresse er: Bundeshoff 33v hos
Stetanich, træffes mellem 6 og 7 Alten.* *

München.
Da den paa Generalforsamlingen valgte Kasserer 

er afrejst, blev vor forhenværende Kasserer Bach atter 
valgt. Som Revisorer valgtes Snedkerne: Olaf Olsen 
og B. Rocatis. Da Værtinden er död og Restaura
tionen er gaaet over i andre Hænder, blev den gamle 
Kontrakt fornyet mellem Foreningen og den nye Vært. 
Herefter gik vi over til den gemytligere Del af Aftenen.

Sekretæren.
Kassererens Adresse : L. Bach, b, J. Kreuzmayer,

Kreittmayrstrasse 16 m.* **
Zürich.

Foreningen her afholdt Söndag den 5. Febr. en 
overordentlig vellykket Fest i »Eintracht«s store Sal. 
For et ganske velfyldt Hus gav her vore Na’verkomi- 
kere den ene efter den anden Folk Bevis paa deres 
dramatiske og kunstneriske Talent og vanskeligt vil 
det være, at afgöre om vores >Krigskorrespondent fra 
Mandschuriet«, »Lumpen«, Koncert og Hurtigmaleren, 
eller den »för tillfällat« opförte komiske lille Farce 
gjorde mest Lykke, alle fik de nemlig Publikum til 
at ryste af Latter og klappe af Beundring over den 
Hurtighed, hvormed Malet en paa det graa Papir frem
bragte de mest storartede Landskaber. Kl. ca. 10 be
gyndte Dansen, som var ganske godt besögt og hvor 
der var sorget for god Underholdning bl. a. med Ko- 
tillon efter dansk Monster samt endnu en Overraskelse, 
nemlig Ballonpolonaise til Tonerne af den danske 
Socialistmarsch som vistnok for förste Gang spilledas 
offentligt her i Zürich, idet Noderne vare bestilte i 
Kobenhavn for denne Fests Skyld. Alt i alt en for- 
nöjelig Aften saavel for Naverne, som enhver anden 
der deltog deri. Med skand. Hilsen

Albert Larsen, Sekretær.

Til Afdelingskassererne.
Mine Önsker !

1. For at spare Portoudgifter bedes Regnskabsblan
ketterne tilsendes mig som „Geschäßspapieren'“. 
Selvfölgeligt kan ingen skriftlige Meddelelser ved
lægges, men alt Regnskabet vedrorende kan sendes, 
for betydelig mindre Porto paa nævnte. Maade.

2. Kassererne og Revisorerne bedes hver Maaned tage 
en Copi af Regnskabet som indsendes og især paase 
at alle Summer som överföres fra den ene Maaned 
til næste Maanedsregnskab er nöjagtig.

3. Pengebelöb som indsendes til mig, bedes sendte 
samtidig med Regnskabet og saaledes, at Belobet er 
afregnet paa medfölgende Blanket og ikke paa den 
som först sendes en Maaned senere.

4. Kassererne i flere Byer anmodes om at göre sig 
lidt mere Umage tor at före et nöjagtigt Regnskab, 
samt at lade det revidere inden det indsendes.

5. Kassererne i de Foreninger hvor der findes en större 
Kassebeholdning bedes indsende noget af deres 
Overskud.

6. Foreninger som har faa Medlemmer og lille Om
sætning behöver ikke at indsende et event, mindre
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Overskud hver Maaned; men kun hvert Kvartal. 
Regnskabet rnaa selvlölgelig dog indsendes hver 
Maaned). Med skand Hilsen

Viggo Riis fehlt, 
Unterstrasse 53, St. Gallen.* **

Da enkelte Afdelingskasserere endnu vedblivende 
indsender Regnskab til mig, anmoder jeg dem venligst, 
fremtidig at indsende dette til Hr. Riisfeldt, der har 
overtaget Regnskabs forelsen. Min Tid er virkelig saa 
knap tilmaalt, at Korrespondencen, Ekspeditionen af 
Roger, Mærker etc., saavelsom Redaktionen af Bladet 
lægger Beslag paa næsten mere end det min Privat
forretning levner mig af »Fritid«.

P. Jorgensen,
p. T. Forretningsforer for G. U. K.

Sangbogen,
Züricherforeningens Bestyrelse anmoder os om at 

meddele, at de sælger Bogen rent Netto for 1,25 Fr. 
til Foreningerne. Det bliver saa Foreningernes egen 
Sag om de vil dække Fragt etc. af deres Lokalkasse, 
eller om de dække denne ved en event, höjere Salgs
pris for Bogen. Salgsprisen er saaledes ikke 1,50 Fr.; 
men kan i hver Forening sættes efter »Smag og Behag«.

Vi har endvidere modtaget folgende:
»I Nr. 2 af dette Blad meddeler Z F s Sekretær, 

at Sangbogens Pris var ansat til Fr. 1,25 (Mk. 1.)
Dette er baade rigtigt og urigtigt. Rigtigt er det, 

at Bogen som hidtil skal koste Fr. 1,25 Jor Forenin
gerne; men at bestemme den egentlige Detailsalgspris 
er overladt de resp. Foreninger.

Indsender af dette, mente, at Z. F., som Bogens 
Forlægger skulde fastsætte Prisen til Fr. 1,50 (Mk. 1,20) 
og at de 25 Gts. Forskel skulde være Foreningskas
sernes Avance ved Salget for at holde Bogen paa 
Lager og Porto etc.

Derved at Foreningerne nu, sandsynligvis, gör 
forskellige Priser, troer jeg at Bogens Salg bliver for
kludret. Foreningens Flertal stemte dog imod at fast
sætte Detailprisen udgaaende fra at Bogen allerede er 
vel dyr, hvad jo ikke kan bestrides; men som ikke 
kan være anderledes med en Bog i et lille Oplag. 
Det kunde maaske være tjenligt om de forskellige 
Foreninger vilde udtale deres Mening om dette fil 
Züricher Foreningen, lovrigt har Bogen fundet mere 
Bifald og Afsætning end ventet. Arnold Hertz.

Meddelelse.
Medlem Nr. 148 Svend Weber, Blikkenslager, har 

i et Brev anmodet os om at retfærdigyore ham over
for et fra ubekendt Side opstaaet Rygte om at han i 
Bremerhaven skulde være udtraadt af Fagforeningen 
for at opnaa Arbejde hos »Norddeutsche Lloyd« der
steds. I en, fra Metalarbejderforbundet i Bremerhaven, 
vedlagt Erklæring konstateres dette Rygtes Usandhed 
og meddeles tillige, at Rygtet bevisligt maa være 
noget Sludder, da Nordd. Lloyd beskæftiger mange 
organiserede Blikkenslagere. H. B. for C. U. K.

Den sidste Frist
for Indsendelse af Rettelser til Rejsehaandbogen er 
saavidt udlöben, Trykningen er nemlig paabegyndt. 
Benyt Söndagen (i Morgen) til den sidste Revision og 
indsend Rettelserne straks. Fr. Nielsen,

Nörrebrogade 18 B, Kbhvn. N.

Pas paa.
Medlemsbog Nr. 596 B lydende paa M. Christen

sen, Murer, f. i Köbenhavn 28. VIII. 83, indrn. Ham
burg 14. I. 05, er bortkommen og erklæres hermed 
for ugyldig. ________ Hovedbestyrelsen.

Paamindelse!
(For Landsmænd med en daarlig Hukommelse.) 

A. Rosenberg, Murer fra Hellerup, og J. Bend* 
Murer fra Köbenhavn, anmodes om i deres egen D' 
teresse snarest at afvikle deres nu over 1 Aar gan»e 
Skyld i Oeynhausen.

Brevkasse.
Snedkerne Karl Johansen fra Bergen og Henf 

Nielsen Andersen fra Köbenhavn bedes opgive der®5 
Adresse til Snedker Malmö, Skand. For. Luzern.

Maler Ferd, Nielsen, Tapetserer, With. Fredenk 
sen og Tömrer Otto Petersen bedes opgive deres Ack 
til Redaktionen.

i°r 1k  ANNONCER ik  i*? $

Hr. G. Ewald, Kb'benfoava.
Hermed en hjertelig Tak for den skænkede, smukk® 

Bog »Den farende Svend«, 3die Aarg.
Skand. Haandværkeif. Hamburg-Altona.

KJOBEN HAVN)
Foreningen for berejste Haandværkere

bar sit Lokale hos Mygind, Linnesgadc 25. Möde hv«r 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomn6

Koliekti van noncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30. 
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrass6'
Frankfurta. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u YorksH' 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest, hn  Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenst6' 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerst6, 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörriet af Do»2' 

hei nierstrasse og Wörthstras^

Samlingslokaler.
Berlin : Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplaj2' 

Herberge og Samlingssted tor Skaud. Danske Blad6,

Redaktion og Ekspedition:
P. J o rg en sen , Hauptstrasse 12, 

ftreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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De Berejstes 20 aarige 
Stiftelsesfest.

I de senere A ar, hvor T ilgangen af M ed
lemmer h a r væ ret saa overordentlig  stor, er 
sam tidig den T anke  opstaaet, hvor skal vi faa 
Plads til vore store F ester, Jule og Stiftelses
festen. M yginds hyggelige L okaler viste sig 
at være for sm aa og  vi forsögte for 2 A ar 
siden, a t holde vor Julefest i »City« hvor og- 
saa 406 P ersoner vare  mödte, det stö rste A n
tal, vi nogensinde have form aaet at stille paa  
Benene, vi m aa jo huske, a t til disse Fester, 
kan kun M edlem m erne med deres Börn faa 
A d g an g  D et g aa r dog nu endang  saadan 
med os M ennesker, a t hvor vi ere vant til a t 
være, fole vi os bedst tilpas, hvorfor vi ogsaa 
bestem te at fejre vor Stiftelsesfest p aa  vort 
gam le S ted  hos M ygind.

B estyrelsen vedtog, a t der skulde dæ kkes 
baade i Spise- og  F estsalen  og T aler og Musik 
være éns b eg g e  S teder, ligeledes skulde der 
danses i beg g e  Sale.

Söndagen  den 5. M arts sam ledes 220 be
rejste M ænd m ed deres D am er og K l. 7 '/2 g ik  
man til M usikens T oner til Bords, i de, med 
internationale F lag  sm ykkede Sale. E fter a t 
henholdsvis Form anden F en n erb erg  og N æst
form anden W antzin  havde budt »Velkommen«, 
afsang m an S angen  for Foreningen, skrevet 
med R ecitation  af W antzin, som ogsaa frem- 
sagde R ecitationen under M usikledlagelse med 
im ponerende V irkning, i den anden Sal frem- 
sagde F en n erb erg  R e c ita tiv e t; derefter talte 
Form anden i den ene og  F orretn ingsforeren 
Fr. Nielsen i den anden Sal, om Foreningens 
20 aarige Fodselsdag, beg g e  T alere frem kaldte 
i store T ræ k  M inder fra de forlöbne 20 Aar. 
I  V interen 1884 — 85 kom  nogle berejste Svende 
sammen i »Café du P ark«  m ed det M aal for 
Oje evt. a t danne en »Forening for berejste 
H aandvæ rkere og den is te  M arts 1885 blev 
B arnet holdt over D aaben  a f 11 B erejste og 
selv om vi kun vare faa, vore Sam m enkom 
sterne m untre og  O rdene »kan D u huske« var 
det s tad ige Om kvæd m an hörte, næ sten alle 
havde fælles M inder, hvorved sm aa Afsint af 
Ens fordums R ejse r i det F rem m ede ligesom

genlevedes p aa saadanne Aftener. Foreningens 
forste Stiftelsesfest blev afhold t i e t davæ rende 
R estaurationslokale i P ilestræ de med 30 F lerrer 
og D am er, nu 220. D engang  11 M edlemmer, 
nu 350. A aret efter i Som m eren 1886 gjordes 
det förste Forsög  paa at meddele de unge 
Svende, der vilde rejse ud i det Frem m ede, 
lidt af sine egne E rfaringer og i A are t 1888 
udkom  den af F r. Nielsen udarbejdede Rejse- 
haandbog, sam tidig m ed et R ejsebrev  i 3 for
skellige S prog, dette sidste er gaae t in d ; men 
Bogens 5te U dgave er nu under Arbejde.

1 A are t 1895 vedtoges at opre tte  et Under- 
stöttelsesfond, der skulde kom m e gam le træ n
gende B erejste tilgode D ette  F o rslag  frem
kom  af og ved F ennerberg  og  i A ar er det 
traad t i K raft. K apitalen  er nu saa stor, at 
der kan  gives, om end, en beskeden U nder
støttelse, saa dog saa m eget, a t det kan  hjælpe 
V edkom m ende over en pludselig V anskelighed.

Foreningens indre selskabelige Liv har og 
saa udviklet sig ganske forbausende, fra de 
sm aa Sam m enkom ster med D am er i A dm iral
gade, m ed S ang  og Pianospil, til de nuvæ rende 
saakald te  »Dameaftener« hvor der m oder lige- 
saa m ange D eltagere, som her ved vor Stif
telsesfest; men Foreningen b yder ogsaa paa 
sin A ftenunderholdning og D ans til K l. 2 og 
A lt g ra tis , sig saa ikke, a t vor F oren ing  ikke 
er virksom. H ertil kom m er endnu 2 store Be
givenheder i de sidst forlöbne A ar, den sto re  
Bogindsam ling til alle skandinaviske Foreninger 
og vor Forenings D eltagelse i den store H aand- 
væ rkerfest heri K obenhavn, hvor vor V ogn 
vel var en a f de mest originale. Talerne slut
tede m ed Leve for Foreningen, som besvaredes 
m ed rungende H u rraer D erefter blev Sangen 
for D am erne sungen, skreven af F r. Gislason, 
hvorefter W antzin og Foreningens ny K asse re r 
U rm ager Chr B randt, ta lte  for disse og  Mu
siken spillede »Sparsom  i Norden« osv. F o re 
ningens afgaaede K asserer, M alerm ester C. 
Clausen, var indbudt som Æ resg æ st og for 
ham ta lte  F ennerberg  og Edv. O ttens F o r 
S tifterne af Foreningen, H olger Larsen, först 
i den ene og  senere i den anden Sal.

E fter a t Sangen for den farende Svend, 
sk revet af Fritjof Pedersen, v a r sungen, ta lte  
H aslund og L indegaard  varm t for vore unge
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V enner, som nu vare ude om kring i V erden 
for at indhoste Belæring, her sad vi nu god t 
bæ nkede og lod os M aden sm age; men m an
gen  G ang havde det i vore R ejseaar væ ret 
anderledes for os. E t Leve for den farende 
Svend og  med disse de skandin. F oreninger, 
Endelös Jubel. F orvalter Jörgensen  og Chr. 
Danielsen talte for Bestyrelsen, hvorefter m an 
g ik  fra Bords.

Til F esten  var, som nævnt, sk revet S ange 
a f  W antzin, B rödrene A. Gislason og  F ritjo f 
Pedersen. A rthur Pedersen  havde tegnet et 
nydeligt O m slag til Sangene, hele Bagsiden 
illustrerede Iiaandvæ rkertoget. S angene vare, 
som altid fra dette  Visefirma, ovenud m or
somme, M elodierne kunne have væ ret lidt m ere 
let syngelige, m en den Svaghed  h ar de fælles 
m ed m ange andre P o eter

E fter a t m an i de hyggelige Sidelokaler 
havde nydt Kaffen, aabnedes Ballet i beg g e  
Sale og  fortsattes til K l i2 '/2, da Aftenens 
Clou, Cotillonen, skulde foregaa. A lle blev 
trom m et sam m en i den ene Sal, Festsalen, 
og  efter a t Musiken havde in toneret M arsch, 
k ö rte  en sm ukt udfort tro  Copi af selve F o re
ningens Vogn fra  H aandvæ rkertoge t ind i 
Salen og m odtoges med dundrende H urraer 
o g  et »Leve« for Frem stilleren a f V ognen. 
W antzin. D ecorationen til D am erne vare  B u
k e tte r  og  til H errerne sm aa M edailjer, F o re
ningens Vogn, udfort som H autrelief i Tin, 
hæ ngende i O rdensbaand, en Gave fra K ande- 
stöber A. Petersen . E fter Cottilonen fortsattes 
Ballet m ed Liv og  L yst i b eg g e  Sale til K l. 4. 
M ange a f  de Æ ldre, der ellers ikke »træ der 
Bræ dderne« vare p a a  denne Aften rig tig  i 
Ilden. ________ Hugo.

Skandinavisk Statistik.*)
i.

Det er altid forbunden med store — baade reelle 
og formelle — Vanskeligheder at foretage en Sammen
ligning af statistiske Data fra forskellige Lande. Trods 
disse har man dog i Erkendelse af, at de statistiske 
Oplysninger for det enkelte Land paa mange Punkter 
först faar Betydning ved Sammenstillinger med til
svarende fra andre Lande, mere og mere inddraget 
Fremskaffelsen af saadanne internationale Oversigter 
som en af de statistiske Statsbureauers Opgaver. Saa- 
ledes indeholder de norske og danske statistiske Aar-

*) I sidste Nr. af »D. ti Sv.« sluttedes en Artikel 
»Skandinavismens Udvikling«. Denne saavel som 
Ovenstaaende ere tagne efter »Norden« Maaneds- 
skrift tor Nord. Forenings Medlemmer i Dan
mark. Vi henleder alle Skand. For.s Opmærk
somhed paa dette Blad, som kun koster 1,50 Kr. 
Aaret. Det kan bestilles hos Bagerm. O. Mar
strand, Köbmagergade 39 III, Kbhvn. Red.

höger en særlig international Afdeling, fremkommen 
gennem Samarbejde mellem de to Landes Bureauer« 
og det svenske statistiske Tidsskrift meddeler i et sær
ligt Hæfte aarlig en Kække internationale statistiske 
Oversigter, hvis Rammer stadig udvides.

Med Hensyn til Tallene for Nordens Lande bliver 
imidlertid Vanskelighederne baade færre og mindre 
betydende end for andre Lande. Paa den ene Side 
frembyder Landene i mange Henseender Overensstem
melse med Hensyn til de forskellige Kendsgerninger 
vedrorende Befolkning, Produktion osv., for hvilke 
Statistikken söger at linde talmæssige Udtryk, og paa 
den anden Side har der siden 1889 hersket et vist 
Fællesskab mellem de tre nordiske Statsbureauer i 
Henseende til ny statistiske Arbejders Planlæggelse og 
disses praktiske Gennemførelse og Bearbejdelse.

Man har derfor under en Sammenstillede af sta
tistiske Oplysninger for Nordens Lande et noget fastere 
Grundlag under Födderne, end det ellers er Tilfældet 
med saadanne internationale Oversigter, og de forskel
lige Forbehold, som altid maa tages ved Arbejder af 
denne Art, svækkes her ikke lidet Dog vil det ogsaa 
for de nordiske Landes Vedkommende være rigtigst 
at holde sig til de mere summariske Oplysninger og 
ikke foretage en for stærk Spaltning af Tallene. Som 
Folge heraf er ogsaa de nedenfor — væsentlig paa 
Grundlag af det svenske statistiske Tidsskrift — med
delte Data af mere summarisk Natur.

Folkemængden i de tre skandinaviske Riger er i 
1902 anslaaet til 10,068,000 af Evropas 408,535,000, 
altsaa 2,46 pCt. De tilsvarende Tal paa forskellige 
Tidspunkter i det sidste Aarhundrede fremgaar af ne- 
denstaaende Tabel:

Evropa Skandi Skandinavien
navien i pCt.

1800 187,400,000 4,220,000 2,25
1840 251,000,000 5,759,000 2,29
1880 334,200,000 10,068,000 2,46

Man ser af Tabellen, at Skandinaviens Folke-
mængde i de forlöbne Aarhundrede er foröget med 
5.848,000, hvilket betyder en noget stærkere Tilvækst 
end for Evropa som Helhed, nemlig en gennemsnitlig 
aarlig Forögelse af 1,36 mod 1,16 pCt. Det nödven- 
dige Resultat heraf er blevet, at den skandinaviske 
Befolkning i Aarhundredels Lob er kommen til at ud- 
göre en stigende Andel af Evropas Folkemængde. Det 
er særlig i Tiden omkring Aarhundredets Midte, at 
denne Forskydning er foregaaet. 1 1840 udgjorde de 
skandinaviske Folk kun 2,29 pCt. af Evropas samlede 
Befolkning, men i 1880 2,56 pCt. Naar den forholds
vise Andel i 1902 er mindre end i 1880, staar dette i 
Forbindelse med den stigende Udvandring. Tilvæksten 
har imidlertid ikke været ensartet for Nordens enkelte 
Lande. Medens den gennemsnitlige aarlige Tilvækst 
som nævnt for Norden som Helhed udgjorde 1,36 pCt.f 
var de tilsvarende Tal for Danmark 1,60, for Norge 
1,54 og for Sverrig kun 1,19 pCt. Af Nordens Be
folkning i 1902 faldt paa Sverrig 5,199,000 (51,6 pCt.)« 
paa Danmark 2,606,000 (25,9 pCt.) og paa Noi'ge
2,263,000 (22,5 pCt.) I Henseende til Befolkningstæt'
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hed staar Skandinavien, som naturligt er, betydeligt 
tilbage for det övrige Evropa. Medens Befolknings- 
tætheden for Evropa var 41 pr. Kv.-Km , naaede Sver- 
rig kun 12 og Norge endogsaa kun 7; Danmark deri
mod, der — sine nordiske Udlande (Færoerne og Is
tand) medregnet — havde en Tæthed af 18 p. Kv.-Km., 
naaede disse fraregnet op over det evropæiske Gen- 
nemsnit med 65*). Befolkningslætheden kan naturlig
as ikke betragtes som Maalestok for Opdyrkningens 
Intensitet. Tilstedeværelsen af store, uopdyrkelige og 
ubeboede Odemarker vil forrykke Sammenlignings
grundlaget overfor andre Lande og formindske Tæt
heden trods det, at den opdyrkelige Del af Landet kan 
Vfere baade bedre kultiveret og tættere bebygget end 
Lande med större Befolkningstæthed. Saafremt Norr
land (med Tætheden 3) udelukkedes, vilde Sverrig 
saaledes komme betydeligt höjere (for Skaane alene 
er Tætheden 57), og det samme Forhold gör sig gæl
dende overfor Norge. Et andet Forhold, der ligeledes 
faar Indflydelse paa den gennemsnitlige Befolknings
tæthed, er Bybefolkningens forskellige Andel af dun 
samlede Befolkning. Medens denne for Evropa som 
Helhed var godt 34 pCt., var de tilsvarende Tal for 
Danmark 39, for Norge 28 og for Sverrig 22. Det 
höjeste Tal for Danmark skyldes naturligvis særlig 
Köbenhavn, der som den störste By i Skandinavien 
Uled Forstæder naaede en halv Million og saaledes 
hinnnede henimod det samme Antal som Stockholm 
1322,000) og Kristiania (226,000) tilsammen.

Med Hensyn til Forholdet mellem de to Kön har 
Kvinderne som bekendt talmæssig set Overvægten; af 
1000 Individer var for Evropa som Helhed 494 Mænd 
ug 506 Kvinder. Forklaringen hertil kan ikke soges 
i et Overskud af Pigefödsler over Drengefödsler, idet 
netop det omvendte er Tilfældet, men væsentlig i Ud
vandringen (særlig til oversöiske Pladser), der mest 
borttager Mænd. Denne Bortvandring, der forholdsvis 
stærkt har ramt den skandinaviske Befolkning, har 
derfor ogsaa særlig her paavirket Befolkningens Sam
mensætning i denne Henseende. Af 1000 Individer 
var saaledes i Sverrig 488, i Danmark 487 og i Norge 
kun 480 Mænd. (Fortsættes).

*) I det folgende vil de for Danmark anförte Tal, 
naar intet særligt er angivet, kun omfatte det 
egentlige Danmark, altsaa med Udelukkelse af 
Færoerne og Island.

Foreningsmeddelelser.
Frankfurt a. M.

Nordisk Forening afholdt den 18. ds. en ekstra
ordinær Generalforsamling grundet paa flere Bestyrel
sesmedlemmers Afrejse. Til Bestyrelsen valgtes fol
gende nye Medlemmer: Kasserer: N. Holmberg, Sko
tøjsarbejder, Köbenhavn. Bibliothekar: V. Simonsen, 
konditor, Köbenhavn. Til Revisorer og Suppleanter: 
N- Olsen, Skomager; J. Rasmussen, Bogbinder, Aarhus.

Rejseunderstöttelse udbetales af H. Mortensen hos 
Heinzerling, Ludwigstrasse 15 III, fra 6'/2—7V« Aften.

. Med Naverhilsen
Th. Olsen, p. T. Sekretær.

* *
Köln.

Foreningen har flyttet sit Lokale til Rest. »zum 
Schwarzwald«, Streitzeuggasse Nr. 37. Kassererens 
Adresse er: Snedker G, Daewaell, Thieboldsgasse 28 II, 
hvor Rejseunderstöttelse udbetales hver Aften fra Kl.
7 til 87a-

Svendene som kommer i Foreningen og læser 
Aviserne, bedes lægge dem tilbage i Kassen naar de 
har læst dem, istedetfor at putte dem i Lommen. Det 
er saa kedeligt for os som kommer i Foreningen Lör
dag og Söndag og vil læse Avisen og vi saa opdager, 
at der er ingen. Der maa være saa megen Ære og 
Hensynsfuldhed i Svendene, at de kan lægge Avisen 
tilbage istedetfor at putte den til sig.

Med skandinavisk Hilsen
Knud Knudsen, Sekretær.

* *
Stuttgart-

Paa Grund af Kassererens Sygdom er Kasserer
posten overtaget af Snedker A. Lauridsen, Adresse: 
Hauptstätterstr. Nr. 102, Part. r.

P l u k .
Mange betragter Rejselivet som moralsk nedbry

dende. Og nægtes kan det jo ikke, at den unge Mand 
ved det uundgaaelige Samkvem med de mange Af
skygninger indenfor Landevejens »Börn« — lige fra 
unge Mennesker i 16-Aars Alderen til gamle, graahaa- 
rede Løsgængere og kraftige, mere ondartede Vaga
bonder — er udsat for demoraliserende Paavirkning. 
Men er Vedkommendes Karakter tilstrækkelig moralsk 
funderet, da vil han ikke blot undgaa Faren, men 
endog gaa forædlet ud af den og have indtaget en 
Ballast, der under Livets Omskiftelser vil være ham 
til stor Nytte. Det er ikke vanskeligt at holde sig 
det daarlige Selskab fra Halsen — bare man undlader 
at ofre sin Lillefinger. Og det er tillige ens Pligt at 
göre det; thi derved modarbejder man den desværre 
ikke ganske ubegrundete Tilböjelighed, der er opstaaet 
hos Folk til uden alt for smaaligt Hensyn at slaa alle 
»Rejsende« i Hartkorn med Vagabonden. Niveauet 
kan sandelig nok tiltrænges at hæves. (Typ. Tid.)

Det nordiske Bibliotek i Paris
har i Aaret 1904 været holdt aabent i 131 Dage, og 
Læsesalen har været besögt af 1272 Personer. — Der 
har fundet 549 (1625 Böger) Hjemlaan Sted. 58 Dan
skere,, 59 Nordmænd, 36 Svenskere, 10 Finner og 46 
Udlændinge har haft Böger til Laans af Biblioteket. 
Laanerne var 107 Kunstnere, 106 Studerende og Viden- 
skabsmænd, 97 Haandværkere, 44 Handelsmænd og 
26 Journalister. Biblioteket er i det forlöbne Aar for- 
öget med 2900 Bind.
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Uret som gick„
En vacker dag satt jag i allsköns lugn och ge

mytlighet på mitt rum och tänkte på allt och på intet, 
då det knackade på dörren.

— Stig in 1 ropade jag.
Dörren öppnades för en mansperson, som såg ut 

att vara kringvandrande gesäll eller något dylikt.
— Hvad vill ni? frågade jag.
— Jag ville bara be om 'ett par öre till reshjälp, 

sade ban.
Jag gaf honom en tioöring och frågade hvad slags 

handtverk han egentligen lärt.
— Jag är urmakare, svarade han, och mitt namn 

är Karl Johan Andersson-Bygel.
Urmakare? tänkte jag för mig själf. Då kanske 

man skulle kunna bereda den stackars saten litet 
arbetsförtjänst.

Jag hade nämligen i min byrå liggande ett gam
malt guldur, som jag ärft elter min farfar och som 
på flere år ej hade kunnat förmås att gå.

Jag frågade den kringvandrande urmänniskan, om 
han kunde åtaga sig att göra ifrågavarande ur i ordning.

Han kastade en flyktig blik in i urverket och trös
tade mig med att felet var helt obetydligt. Ifall jag 
bara ville ge honom ett hvitt papper att ha till under
lag, skulle det snart vara repareradt.

Han fick papperet och började söndertaga uret.
Bäst det var kom min hushållerska och sade att 

det var en herre, som kommit med skjuts och som 
önskade tala med mig.

Nå, jag skyndade ned på gårdsplanen, och hvern 
skulle jag där få se, om inte min gamle vän Robert 
Aspholm.

— Nej se, goddag, goddag, Robert! utropade jag. 
Hvad är det för väder, som blåst dig hit? Nu måste 
du stanna här ötver natten, det kan inte hjälpas.

När vi gingo in, mötte vi urmakaren i tamburen.
— Är uret redan lagadt? frågade jag.
— Ja, sa han, nu går det.
Jag gaf honom en fremtioöring och han försvann.
Då jag en stund senare kom in i mitt rum, tittade 

jag först på bordet. Där fanns intet ur. .Jag letade 
rundt omkring — något ur syntes ej till. Men slut
ligen upptäckte jag på papperet följande med blyerts 
skrifna ord:

»Nu gkr uret — det vil säga det går i sällskap 
med mig! Med tacksamhet och vördnad

Karl Johan Andersson-Bygel.»

Emblemet.
Sk. Foren. Zürich vedtog med 24 St. imod 13 at 

slutte sig til den i sidste Nr. af »D. f. Sv.« fremsatte 
Tanke om et Medlem for G. U. K.

Med skand. Hilsen
Albert Larsen. Sekretær.

Brevkasse.
I Skand. Forening Köln ligger Brev til Snedke> 

F. H. Hansen og til Maler V. Wallhegn.
I Skand. Forening Zürich ligger Brev, stempl 

»Canada« Amerika, til Kristian Larsen (Profession 
ubekendt) og Kort til Bogbinder Michael Petersen.

☆  &  #  ANNONCER

_____  _'

&  i k  $

K JÖ BEN RAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgado 25. Möde lW 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkornt>e'

K ol 1 e kti van n oncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lütschbcrg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwailstrsssf'
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lüttow-Eck, Lützow- u. Yorksl1, 
Hamburg: Rest. JIeümann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7. 
Köln: Rest, hn Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgar!enst1’' 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennefs!1' 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplalz 7.
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af Do|r 

heimerstrasse og Wörthstrasse'

Samlingslokaler.

Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a. 
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebüblstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, MarktpDjjj | 

Herberge og Samlingssted tor Skarid. Danske Blød 1

Redaktion og Ekspedition:
P. Jörg ens en, Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von .1. H. Welti, Kreuzlingen.
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Skandinavisk Statistik.
U dvandringen er jo  et fuldstæ ndigt m oderne 

Fænomen, der i tidligere Tid spillede en for
svindende R olle b landt de forskellige befolk
ningsstatistiske K endsgern inger. D en stigende 
Befolkning i H jem landet h a r gennem  de ny
skabte lette Kom m unikationsm idler skaffet sig 
et Aflöb til Steder, hvor en rigere  N atu r og 
bedre P roduktionsbetingelser frem böd Mulig
hed for en lettere  A dgang til Underholdsm id
lerne. D et forskellige Omfang, hvori de for
skellige evropæiske L ande h a r b id raget til 
denne U dvandringsström , h a r naturligvis 
m angedobbelte A arsager. Den R egelm æ ssig
hed, hvorm ed U dvandringens S ty rk e  g ö r sig 
gældende i O verensstem m else m ed de ökono- 
miske O pgangs- og N edgangsperioder, synes 
dog væsentlig at tyde hen p aa  ökonom iske 
Forhold. D e vanskeligere Livsvilkaar, hvor
under Befolkningen i Sverrig  og  N orge virker, 
har öjensynlig væ ret m edvirkende til den be
tydelige U dvandring, som h ar fundet S ted  fra 
disse Lande. M edens den sam lede naturlige 
Tilvækst (Fodsler Dödsfald) i 1841 — 1900 
for de tre  nordiske L ande udgjorde 5,586,000, 
naaede B efolkningsforögelsen kun 4,147,000, 
hvilket betyder et T ab  p aa  26 pCt. af den 
naturlige T ilvæ kst; E vropa som Helhed mis
tede i sam m e Periode kun 13 pCt. D anm ark, 
der her betydelig t afviger fra Sverrig  og N orge, 
mistede im idlertid kun 11 pCt., m edens de til
svarende T al var for S verrig  30 og  for N orge 
31 pCt. Da U dvandrerne i særlig G rad til
horer de kraftige A ldersklasser, vil R esu lta te t 
blive en ugunstigere A lderssam m ensætning for 
den tilbageblivende Befolkning, saaledes at 
denne faar forholdsvis flere Börn og  Gamle 
at forsörge.

Med H ensyn til D ödelighed ind tager Nor-

Evropa
Dyrket J o r d .......................................... 271,909,000
E n g ........................................................... 139,540,000
S k o v ........................................................... 313,356,000

Samlet Areal 950,758,000
Af E vropas sam lede Skovareal udgör alt- 

saa de skandin. Skove ca. 9 pCt., hvilket er 
noget m ere end den A ndel, som Skandinaviens

den en overordentlig gunstig  Stilling i Sam 
m enligning med Evropas andre Lande. N orge 
staar forövrigt höjst med en D ödelighedspro- 
cent i F em aaret 1896 -  1900 p aa  1,56, m edens 
S verrig  har 1,61 og D anm ark 1,64; for E vropa 
som Helhed er det tilsvarende Tal 2,47. D ö- 
deligheden i N orden har i det forlöbne A ar- 
hundrede væ ret i stadig A ftagen, og denne 
Bevægelse h a r endogsaa væ ret særlig stæ rk  i 
det sidste Fem aar. P aa  den anden Side er 
Fodselsprocenten i Norden forholdsvis lav, i 
N orge 3,03, i D anm ark 2,99 og i Sverrig  2,69 
mod 3,67 i E vropa som Helhed Som m an 
ser h ar baade D anm ark og  især N orge trods 
den lave Födselsprocent et betydelig t s tö rre  
Födselsoverskud end det övrige Evropa, og 
O verskuddet for Sverrig, hvis Födselsprocent 
endogsaa ligger 1,0 under Evropas, er kun en 
U betydelighed lavere. F orövrig t skyldes det 
lave Fodselstal for Sverrig, a t der her findes 
forholdsvis færre gifte K vinder end i de andre 
nordiske Lande; vilde man tag e  fornödent H en
syn hertil, vilde D anm ark staa  lavest. D ette  
sidste Forhold, som ligeledes, om end i m indre 
G rad gæ lder for N orge og  D anm ark, s taa r 
p aa  den anden Side i Forbindelse med de for
holdsvis m ange uæ gte Födsler, der finde S ted
i Norden, særlig i D anm ark og  Sverrig.

F’orinden vi forlader Befolkningen skal an- 
föres et P a r T al som U d try k  for den politiske 
V algrets Omfang i de tre  nordiske R iger. A f 
den m andlige Befolkning over 21 A ar havde 
politisk Valgret i N orge 80,5, i D anm ark  65,1 
og i Sverrig 27,7 pCt.

Den paagæ ldende Befolkning (10,07 Mill ) 
beboede et sam let A real af 91,390,400 H ektarer*  
eller, saafrem t Island holdes udenfor B e trag t
ningen, henim od 8^2 pCt. af hele E vropas F lade
indhold. En D eling af A realet efter dets A n
vendelse i de tre  L ande viser, a t der (ang ive t 
i H ek tarer) anvendtes t i l :

i pCt.
Danmark Norge Sverrig Skandinavien
2.627.000 636,000 3,579,000 2,52

238.000 376 000 1,432,000 1,46
283.000 6,822,000 20,876,000 8,93

3.801.000 30,848,000 41,119,000 7,98
sam lede A real udgör af H e lh ed en ; a f A ger-

*) 100 Hektarer =  1,8 Td. Land.



m arken h a r vi kun 2,52 pCt., hvilket dog er 
lidt over den Del, vi burde have, naar F o lke
m ængden bruges som Sam m enligningsgrund
lag  (som ovenfor nævnt udgör de skand. Folk 
2,46 pCt. af E vropas Folkem æ ngde) F o r E n 
gens V edkom m ende er Tallet betydelig t lavere. 
Indenfor de enkelte af N ordens L ande viser 
Tabellen im idlertid en m eget uensartet F o r
deling mellem de angivne A realer. M edens i 
D anm ark  ca. 69 pCt. er A germ ark , h a r N orge 
kun  lidt over 2 pCt P aa  den anden Side har 
D anm ark  kun 7,4 pCt. Skov m od Sverrigs 51 
o g  N orges 22 pCt

M ed H ensyn til H o studby tte t skal kun m ed
deles nedenstaaende T abel over det gennem 
snitlige aarlige U dby tte  p r  In d b y g g er i Fem- 
aa re t 1896— 1900 for de fire H ovedkornsorter 
(i K ilogram ):

Hvede Rug Byg Havre I alt
Danmark 40 203 206 282 731
Norgej 4 1 1 35 76 126
Sverrig 26 120 62 207 415
Hele Evropa lu2 94 43 80 319

N aar m an ser b o rt fra  H veden, s taa r Sver- 
rig  og  navnlig D anm ark  betydelig t over G en
nem snittet for hele E v ro p a ; alene N orge med 
sit ringe A real af A germ ark  s taa r naturligvis 
icdenne Forbindelse forholdsvis lavt. Skandi
naviens O vervæ gt viser sig særlig ved de m ere 
nöjsom me K o rn so rte r, særlig H avre.

Meddelelse fra Hovedbestyrelsen.
D a der indtil den 2den April endnu ikke 

forelaa noget A ndragende til B ehandling p aa 
C. U. K .s ordin. G eneralforsam ling i Paaske- 
dagene besluttedes det p aa  et ekstraord inæ rt 
M öde i A rbon  at foreslaa Generalforsam lingen 
udsat 4 U g er (til 20 Maj). G runden hertil er 
a t vi önsker, a t Foren ingerne som endnu ikke 
h a r dröftet Lovene faar Lejlighed til dette

Til Emblem forslaget er a t m eddele , a t dette 
e r  ved tage t i næ sten alle stö rre  A fdelinger. 
D er er indgaae t i alt 12 U dkast til Em blem er 
og  disse ville blive tilstillet alle M edlemmer, 
som Tillæg til næ ste Nr. af »D. f Sv.« D et 
vil væ re önskeligt om alle Foren inger kunde 
fo retage Afstem ning over Em blem et sam tidigt 
(P aaskelö rdag), saaledes at vi den is te  Maj 
kan  optælle Stem m erne.

Paa H. B s Vegne:
P . Jörgensen.

Anm. D e til dette  Nr. indgaaede B eret
n inger og  F orslag  fra Berlin og H am borg  
m odtog vi fö rst den 4. April om M orgenen. 
D er foreligger saaledes nu en D el M ateriale 
saa A fstem ningen alligevel kunde afholdes til 
sædvanlig Tid A ndragendet fra Berlin er 
dog  af en saa v id træ kkende N atur, a t det nød
vendigvis m aa diskuteres i Foren ingerne inden 
A fstem ningen saa a t det ikke kan  kom m e p aa

D agsordenen ved en A fstem ning i Paasken, 
D et vil derfor være naturligst a t folge H  B.s 
H enstilling og  udsæ tte  G eneralforsam lingen til 
næ vnte D ag. Vi skal saa i næ ste Nr. af 
B ladet udtale vor M ening om A ndragendet 
fra Berlin. Redaktionen.

Jill Foreningsmeddelelser. §jf
Berlin.

Paa ot Diskussionsinöde som afholdtes d ->18. Marts, 
dröttedes folgende Spörgsmaal, som det vedtoges at 
fremsætte til Behandling paa forstkonnnende General
forsamling i C. U. K.

— „Er den Lokale Forening ansvarlig for Kas
sererens Handlinger overfor C. U. K. ?“ —

Forsamlingen her udtalte, at principielt maa Cen
tralkassen selv være ansvarlig for sine Afdelingskas
serere og bære det pekunære Tab ved eventuelle Un
derslæb. De sidste Aars Erfaringer har vist Umulig
heden af den Praksis, at den lokale Forening skal 
staa som Garant til C. U. K., da i Tilfælde af et större 
Underslæb kan dette for vedkommende Forening være 
Dödsstödet og lammende for dens Udvikling i uover
skuelige Tider. Da det vil være höjst nödvendigt at 
have en Lovparagraf der omhandler dette Punkt, over
lades det til Generalforsamlingen at affatte denne Pa- 
grafs Ordlyd i Overensstemmelse med dens Betydning.

Foreningen har desuden vedtaget at tiltræde For
slaget om et Emblem for C, U. K.

Kassererens Adresse er: Th. Christensen, Admiral- 
Strasse 7 IV r., træffes fra 6V2—7*/* Aften.

Med skand. Hilsen
Carl Jepsen, Sekretær.

* **
Bern.

Paa Mödet i Skand. For. Heimdal den 18. Marts 
vedtoges enst. det at tiltræde Forslaget om et Fælles
emblem for C. U. K. J. Dideriksen, Sekretær,

* *

Bremen.
Skand. For. i Bremen har enst. vedtaget at slutte 

sig til den i forr. Nr. af D. f. Sv. fremsatte Tanke om 
et Emblem for Medlemmer af C. U. K.

A. P. Ander sen-Leth, Sekretær.
* **

Frankfurt a. M.
Nordisk Forening afholdt sin ordinære General

forsamling d. i. ds., hvor folgende Bestyrelse valgtes. 
Formand: N. Schmidt, Pianofortearbejder, Ribe (gv.) 
Kasserer: H. Mortensen, Snedker, Haderslev. Sekre
tær: Th. Olsen, Mekaniker, Köbenhavn (gv.) Biblio
thekar: V. Simonsen, Conditor, Kbhvn. (gv.) Revi
sorer og Suppleanter: J. Rasmussen, Bogbinder, Aar
hus (gv.) og A. J, Hohnberg, Skomager, Köbenhavn. 
Rejseunderstöttelsen udbetales som sidst meddelt.

Med Naverhilsen
Th. Olsen, p. T. Sekretær.

* **
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Hamburg.
Lördagen den 18. Marts begyndte Foreningen her 

i Hamburg en Kegle- og Skydefest, som fortsattes 
Söndagen den 19., og hvortil vor Broderforening i 
Harburg var indbudt. Kl. 3 ankom Harburgerne og 
deltog straks i Festen. Keglingen gik livligt hele 
Eftermiddagen til Kl. henad 7, til hvilken Tid Afkeg- 
%en var fastsat. Ved 8 Tiden samledes Naverne om 
de fyldte Glas, og Præmierne uddeltes. Skyde- og 
Heglekongen blev hver dekoreret med den lille Guld- 
hiedaille til en Værdi af 10 Mark. Derefter havde vi 
forskellig Underholdning, i hvilken Naverne optraadte 
i deres bedste Glansnumre. Henad 12 skiltes vi ad i 
Haabet om snart igen at faa en ligesaa gemytlig Dag 
Hl Gavn for Foreningen og Glæde for os selv. Ved 
Regnskabets Opgörelse viste det sig, at Netto-Over- 
skuddet var 78 Mark 30 Pfg.

Lördagen den 25. Marts afholdt vi et godt besögt 
•flöde, hvor der var flere vigtige Ting paa Dagsordenens 
Hörst kom Emblemsagen til Forhandling; det vedtoge- 
Sled 60 St. mod 3 at stötte Sagen, dog kun paa den 
Betingelse, at Emblemet bliver til en Pris og ikke som 
i >Den farende Svends« Nr. 5 foreslaaede billige og 
dyre Udgave. Vi mener nemlig her i Hamburg, at 
dette kun vil före til, at Naverne deles i 2 Klasser 
et bedre og en daarligere, og det er vel bedst at und
te  enhver Anledning, som kan före dertil. Vi vil 
kellere alle nöjes med en billigere Udgave af Emblemet, 
Haar vi tager et stort Oplag, vil vi sikkert faa et 
Emblem, vi alle kan være bekendt at gaa med. Sam
tidig vedtoges at henstille til Hovedbestyrelsen, om 
der ikke kunde udsættes et Par Præmier for de 2 
bedste Udkast, da det maaske kunde före til, at der 
indkom mere originale og fine Udkast.

Efter at være færdige med Emblemsagen gik vi 
over til at dröfte G. U. K.s Love der jo i Folge Prg. 18 
skal revideres hvert Aar i Marts; folgende Forslag 
vedtoges:

»Til Sæde for Hovedbestyrelsen foreslaar Afdelin
gen i Hamburg, at Kreuzlingen, Arbon og St. Gallen 
genvælges«..

»Til Sæde for 'Kontroludvalget foreslaas Berlin 
istedetfor Nürnberg. Vi gaar nemlig ud fra, at da 
Foreningen i Nürnberg ofte kun tæller 12 å 14 Med
lemmer er den for lille til at afgive Sæde for et saa 
vigtigt Udvalg. Det förer ofte til at der i Kontrolud
valget optages Mænd der har intet eller kun meget 
lidt Kendskab til G. U. K.s Sager.«

Til Stykket »Kassens Forvaltning«, vedtoges at til- 
föje folgende Paragraf: »Hvert Aar i April off'enlig- 
göres Kassens Regnskab i vort Organ ,Den farende 
Svend«.

Til Prg. 22 tilföjes Afdelingskasseierne er forplig
tigede til at före en Liste over de Landsmænd, som 
bliver slettede for Restance.

Som Tegn paa den store Arbejdsloshed hjemme 
kan vi endvidere meddele, at vi her i Hamburg Lör
dagen den 18. Marts havde ikke mindre end 32 Til
rejsende. Med skand. Hilsen

J, Stumpe, Sekretær.

Köln«
Lördagen d. 1. April afholdt Skand. For. sin ord. 

Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes — Formand: 
R. Andersen, Snedker, Söllinge (gv.) Næstformand: 
V. Andersen, Maskinarbejder, Vejle. Kasserer: G. 
Daewaell, Snedker, Kobenhavn (gv.) Sekretær: Chr. 
Dittmer, Blikkenslager, Lyngby. Bibliothekar: M. 
Hansen, Snedker, Kbhvn. Suppleanter: A. Carlson, 
Snedker, Sala, og J. Ludvigsen, Murer, Köbenhavrr 
Revisorer: J. Ludvigsen og Eckert, Maskinarbejder, 
Taarbæk.

Malere og Skrædere advares mod at rejse til Köln, 
da der er udbrudt Strejke i begge Fag.

Med skand. Hilsen
Chr. Dittmer, Sekretær.

* *
Luzern.

Lördag den 1. April afholdt Skand. Forening sin 
ord. Generalforsamling. Efter Regnskabets Godken
delse foretoges Valg af Bestyrelse og hertil valgtes: 
Formand: A. Hansen, Kobbersmed, Kobenhavn (gv.) 
Næstformand: H. Rasmussen, Snedker, Lyngby (gv.) 
Kasserer: L. Adsböl, Tömrer, Kolding. Bibliotekar: 
J. Malmöe, Snedker, Tönsberg. Sekretær: P. .lensen, 
Tömrer, Holstebro. Humpelmester: P. Jorgensen, 
Blikkenslager, Kbhvn.

Rejseunderstöttelsen udbetales Mühlenplatz Nr. 9 
fra Kl.’ 7 -8 .

Malerstrejken er forbi; derimod staar Skrædderne 
nu i Lonbevægelse og Strejke er ikke umulig.

Med skand. Hilsen)
P. Jensen, Sekretær.

* **
München.

Foreningen afholdt Lördag den i. April sin ord. 
Generalforsamling. Til Dirigent valgtes Rocatis, Efter 
at Protokollen var oplæst og godkendt, gav Bestyrel
sen sin Kvartalsberetning. Af Kassererens Beretning 
er at fremhæve, at vi for Tiden kun ere 12 Medlem
mer. Vi havde i Indtægt 83 M. 60 Pfg. og Udgift 
60 M. 36 Pfg. og saaledes en Kassebeh paa 23,24 M.

Bestyrelsen bestaar af: Formand : N. P, Olsen (gv.) 
Næstformand: K. Björklund. Sekretær: B. Rocatis. 
Kasserer: J. Magnussen. Bibliothekar: Skovlund. 
Lokalordner: J. Kristiansen. Suppleanter: Balling og 
Olaf Olsen. Revisorer: G. Kuhre og H. Larsen.

Det besluttedes atter at lade et Parti Böger ind
binde. Medlemmerne erklærede dem for Anskaffelse 
af et Emblem til G. U. K. naar dette ikke indföres 
obligatorisk.

Der skal göres et Forsög paa at skaffe Forenin
gens Medlemmer billigere Adgang til nogle af Mün
chens Seværdigheder.

Kassererens Adr.: J. Magnussen, Dreimühlenstr. 
211, Baghuset. Understotteisen udbetales i Tiden fra 
67s—8 om Aftenen, Söndag 8—9 Formiddag.

Med skand. Hilsen Sekretæren.
*
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St. Gallen.
Foreningen har med stor Majoritet vedtaget at

slutte sig til Forslaget om et Emblem.
* *

*

Wiesbaden.
Lördag d. 25. Marts afholdt Sk. For. Wiesbaden 

et Ekstramode, hvor det enst. vedtoges at slutte sig 
til Tanken om et Emblem for G. U. K.

S. Soremen, Sekretær.
* *

Zürich.
Skand. Forening Zürich har flyttet sit Lokale til 

Rest. »Rothhaus*, Marktgasse 17.

Jeg  er Soldat,
(Efter det Tyske).

Jeg er Soldat I Dog er det ej gerne,
Jeg blev det kun, fordi jeg maatte gaa.
Man tvang mig ind i denne graa Kaserne 
Og gav Soldater Uniform mig paa.

Jeg er Soldat! Jeg mener ogsaa modig,
Dog hader jeg den Kongefrakke blaa, 

f Jeg hader alt det Vaabenliv saa blodig,
Som stempler Men’skeslægten grum og raa.

Jeg er Soldat! Tidt Mænd jeg saluterer,
For hvem jeg ofte fole maa Foragt,
Maa paa Kommando Dag for Dag marschere 
Om Natten staa i Sne og Kulde Vagt.

Jeg er Soldat! Dog ved jeg Folket hader 
I hele Verden Krigens Sorg og Nöd;
Men Herskesygen den vil ha’ Brigader 
Og röres ej af tusend Braves Död.

Jeg er Soldat! I Krig jeg Brödre skyder,
Som aldrig gjorde mig det mindste ondt,
Og dette Myrden bliver pr ist som Dyder 
Og roses höjt, for Hærens brede Front.

Jeg er Soldat! En Kamp mig skulde glæde,
En Kamp mod Krigen og dens Ophavsmænd,
For dette tunge Aag at sondertræde,
Jeg gerne griber Sværdet fra min Lænd.

I Brödre alle, tyske eller danske,
Om franske, norske, om fra Svealand,
Kast ej hverandre mere Stridens Hanske,
Men Broderhaand giv eder, Mand for Mand!

________ Arnold Hertz.

Brevkasse.
Berlin: I Skand. Haandværkerfor. ligger Brev til 

Hr. S. P. Jacobsen, fra Murer P. Jacobsen, Koed pr. 
Kolind.

Harburg: Skand. For. 2 Breve til Schlosser A. 
Petersen fra Kobenhavn.

L uzern : Sk. Club. Brev til Maler C hr. Bay fra 
Næstved.

Wiesbaden: Svend Nielsen, Bogbinder fra Kbhvn., 
bedes opgive sin Adresse til Skand. For. Wiesbaden.

Landsmænd som træffer Nielsen bedes göre ham op' 
mærksom paa dette.

Düsseldorf: Skand. For. 2 Breve til Blikken
slager A. Meier.

Frankfurt a. M .: Der ligger 2 Kort i Forening®11  ̂
til Snedker Nissen.

K ö ln : Brev og Kort til Nissen, Brev og Kort $ „ 
Maler Wallhegn, Brev til G. From, Tömrer, og BfeT 
til Peter Lykkegaard.

lk  ik  ik  ANNONCER ^  få  #

K JO BENHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgadc 25. Mode hv®r 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkonin®’

K oli ekti va n noncer.

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander1, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrass®'
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkst1- 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln: Rest, Im Holz, Breitestr. 66.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarlenst1'' 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest .Walhalla, Ecke August en-u.Briennei'S11' 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7.
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af bob' 

heimerstrasse og Wörthstrass®'

Samlingslokaler.

Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a. 
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplaj15 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blad® i

Redaktion og Ekspedition:
P. Jörgens en, Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von .1. H. Welti, Kreuzlingen.
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M  8 . Cördag den 22. Jfpril 1905. IV. A argang.

Emblemet,
Som m eddelt i sidste Nr. fölger herm ed et 

Tillæg til B ladet, m ed de indkom ne Em blem 
skitser, i alt 12 S tk . A f disse tæ nkes de forste 
6 udförte enten i Sölv eller i Metal, altsaa 
plastisk præ gede, de sidste 6 derim od i Emaille. 
Dels af pekunæ re G runde og  dels af M angel 
paa Tid m angler en F arve (Sölvet) i T ry k 
ningen. Vi beder derfor M edlem m erne tag e  
Fantasien lidt til H jælp og  tæ nke sig de enkelte 
Dele som t. E. M idterfeldterne i Nr. 8 og io, 
saavelsom Svalerne og  de 3 H jörner i Nr. 9, 
udförte i M etal og  ikke i hvid Emaille Vi har 
i de fleste Tilfælde reproduceret de enkelte 
Skitser i den indsendte O riginalstörreise; men 
de kan  selvfölgeligt alle laves i en for et p ra k 
tisk Emblem passende Störreise. U den at ville 
foregribe A fstem ningen m aa vi dog i B e trag t
ning af det sto re U dvalg , udtale Önsket om, 
at det saavidt m uligt ved denne Afstem ning 
vil lykkes i hver F oren ing  a t sam les om et 
Ddkast. (E fter a t der ved förste Afstem ning 
muligt skulde være stem t paa flere Nr. ud tages 
de 2 eller 3 N r. som h ar faaet flest S tem m er 
og af disse vælges saa definitivt et Emblem). 
Ved denne F rem gangsm aade vil det m aaske 
kunne lykkes at faa en virkelig M ajoritet for 
et af Em blem erne i saagodtsom  alle Forenin
gerne. R esu lta te t bedes tilsendt U ndertegnede 
inden den is te  Maj.

P a a  H. B.s V egne 
P . Jörgensen,

p. T. Forre tn ingsforer for C .U .K .

Fra Konstantinopel.
R ejsen  fra Constanza til Constantinopel 

koster m ed de rum æ nske P assagerdam pere  
8 Fr. for III. K l. (D æ ksplads) Disse Skibe 
gaar hver O nsdag og L ördag  Aften K l. 11 ’/2. 
Man kan  god t tag e  D æ ksplads da der findes 
en tilsvarende K a h y t til hvilken naturligvis 
alle 3die K lasses P assag ere  have A d g a n g ; 
men her gæ lder jo  som altid p aa  R ejser, a t 
der kom m er först til Mölle faar först malet. 
Paa det D am pskib hvorm ed jeg  rejste, fandtes 
1 K ahy tten  18 Senge med Staafjedre, m idt i 
K ahytten  v ar et lan g t B ord og  p aa begge

Sider B æ n k e ; som m an vil se re t kom fortabelt 
i Forhold til Prisen. T uren varer til næste 
D ags M iddag K l. 11 — 12 og er ganske hen
rivende i M odsætning til de snæ vre Coupeer 
hvor man indeklem m es p aa en Jæ rnbanetur. 
N aar man kom m er ind i det vidunderligt skönne 
Bosporus ser man p aa b eg g e  Sider den ene 
ty rkiske Fæ stning efter den anden, saa spæ k
kede m ed K anoner, a t m an faar In d try k k e t af, 
at det her er um uligt for en fjendtlig F laade 
at kom m e igennem. D ette  Ind tryk  formindskes 
dog en Del naar man erfarer, a t de halve af 
K anonerne ere ubrugelige og at der m angler 
Munition til R esten . Bosporus er jo paa  b eg g e  
Sider omgivet af hüje B jerge og  jo  m ere m an 
nærm er sig til K onstantinopel e r S trandbred
den b eb y g g e t med sm aa tarvelige B yer m ed 
præ gtige Villaer op ad  B jæ rgkraaningerne.

Selve Indsejlingen til K onstantinopel er 
noget saa glim rende og storslaaet, a t hverken 
O rd eller P en  tilnærmelsesvis form aar at be
skrive samme, m ed alle disse p ræ gtige  glim 
rende Paladser, de utallige M inaretter og  Mo- 
scheer. P aa  venstre B red ser man ind i Asien 
p aa  hvis K y st S kutari ligger med sin um aa- 
delig store K irk eg aard  med dens A lleer og 
Millioner af Gravstene. P aa  den höjre B red 
har vi det evropæiske T yrki med sin H oved
stad, först m öder Öjet en lille slank M oskee 
i Byen Ortakjöi. (Endestation for Sporvognen 
ind til K onstantinopel). Op over O rtakjöi ser 
m an Yildiz Kiosk, Slottet hvori Sultanen boer, 
derfra ind imod Byen Beschiktaiche og derfra 
Indkörslen  til S lottet Nede ved S tranden  ser 
m an et p ræ g tig t sto rt Palads „ Dolma Bagtche 
Serail", et Slot som kun benyttes til a t m od
tag e  de frem mede F y rste r som besöger Sul
tanen. Overfor dette  P alads ligger „Dolma 
Bagtche“, hvor Sultanens ældre B roder sad 
fangen i 26 A ar, hans Bröde var at han var 
Europæ isksindet og vilde indföre nye R eform er, 
tilmed var han for ærlig og ærlige Folk  trives 
ikke i T yrkiet. Endelig ser m an oppe p aa  
B akken af „Fundukli“ det tyske G esandtskab 
og  den ty rk iske A rtilleri-K aserne sam t det 
tyske H ospital. D e rum ænske Skibe læ gge 
alle til ved Bolværket, saa fra disse kan  m an 
g aa  direkte i Land. F ö r L andgangen  b ö r m art 
dog forsyne sig med m indst 10 P jaster i Sm aa-
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Tnönt, thi alle D ragerne forlange D rikkepenge, 
om de bære ens B agage eller ej, tilmed gives 
der 3 H o ld ; fra S kibet til Toldboden og igen
nem  T oldboden gives 2 Hold. Toldbetjentene 
forlange in te t; m en hvis m an ikke stikker dem 
•et p ar Pj astre  kan  god t faa Lov a t vente hele 
D agen  paa at blive ekspederet. L igeledes 
g a a r  det ved Pasbureauet, thi hvis m an her 
ikke ofrer 5 P jastre  bliver m an ikke ekspede
re t, kan  m an tale ty rk isk  g aa r det hele dog 
hurtigere  og  m an sparer de halve D rikkepenge. 
N aar man er kom m et i L and  drejer det sig 
först om a t faa et L og i; men her gjæ lder det 
om at passe paa disse uforskam m ede Förere, de 
ty sk talende ere fordetm este de störste Kjæl- 
tringer, de ere uforskam m et paa træ ngende og 
indsm igrende og  hvis m an ikke straks jag er 
dem ad H elvede til forlange de bagefter m indst 
10 G ange form eget. Hvis m an ikke er fuld
stæ ndig  sikker saa akko rd ere r m an allerförst 
m ed een, men m ere end 1 Frc. (5 Pjastre) 
skal m an ikke give for at blive fört til H erzogs 
R es tau ra n t hvor m an kan  bo, eller ogsaa hen 
til det g ræ ske Spisehus hvis fuldstæ ndige A dr. 
er; Grand-Yéni-Dounia. Evangelo Th. Politi. 
Grand Rue de Galata Nr. 230- - 232. H er træ ffer 
m an hver M iddag fra 12 — 1 og Aften fra 6 - 7  
v o r elskvæ rdige og bekend te L andsm and Hans 
Jensen. Jensen er B aadebygger, sam t K olportö r 
for et engelsk  M issionsselskab, han kan  unter- 
tiden anvise billige Privatlogi. Til L ogi kan  
endvidere anbefales „Paulicks Hotel11 i Grosse 
Pera-Strasse (ligeoverfor O riental P assage) i 
sam m e B ygning som B oghandler W eiss boer; 
m en baade hos Herzog og  hos Paulick  m aa 
m an ubetinget först akkordere  om Prisen og 
m ere end 1 F'r. pr. N at bör man ikke betale. 
D a jeg  i læ ngere Tid h ar opholdt mig i K o n 
stantinopel kan jeg kun  anbefale enhver L ands
m and a t opsöge Jensen, thi han er en umaa- 
delig  flink og im ödekom m ende M and D a han 
desvæ rre er m eget tunghörig  m aa man, saa- 
frem t man ikke ved T egn  kan  gö re  sig for- 
s taae lig  for ham, skrive sine O rd op for ham. 
H a r  en Tilrejsende fö rs t fundet Jensen behöver 
han  egentlig  ingen Förer, thi J. som jo længe 
h a r væ ret bosiddende i K onstan tinopel g iver 
■enhver önsket Oplysning. I R ejsehaandbogen  
-anbefales at anm ælde sin A nkom st til Jensen 
gennem  engelsk  P o st; men det h a r in tet Værd, 
th i han g a a r jo ikke p aa  P osten  hver D ag  og 
dernæ st e r Postforbindelsen dernede saa daar- 
lig, a t vi under mit O phold fik Breve, som 
L andsm æ nd i G ræ kenland havde sendt til 
Jensen, 3 U g er efter a t disse Landsm æ nd a tte r 
v a re  rejste fra K onstantinopel og  en anden 
G a n g  fik vi B rev fra Galatz 8 D age  efter a t 
A fsenderen havde væ ret i K onstan tinopel osv.

Af andre Landsm æ nd i K onstan tinopel ere 
a t  nævne H r. Tscherning, som er B estyrer af

F 'reuchterm annslndram m ingsforretn ing vis-å-vis 
for S ingers Sym askineudsalg i G rand R u e  de 
P a ra  Endvidere ere 2 Landsm ænd, de Hrr. 
Petersen og Larsen, Lokom otivförere paa Orient- 
B anen paa S træ kningen  K o n stan tin o p e l- ' 
A drianopel. P aa  B anegaarden  i Stambul kan 
m an sp ö rg e  efter dem ved ethvert Lokimotiv. 
eller m an tag e r ud til Jedikule, 2 M nutters 
G ang tilvenstre fra S tationen boer en Hr. Franz, 
hvor de tysk talende Lokom otivförere og  Ar
bejdere fra Lokom otiv-V æ rkstedet spise, her 
faar man sikrest Besked om de 2 nævnte Lands
mænd. A ngaaende A rbejdsforhold kan  enkelte 
H aandvæ rkere  væ re heldige at faa Arbejde- 
K leinsm edde og G arvere sæ rlig i Jedikule 
F arv e re  og  D etacheure i Coroutschesme hos 
Volkm ann. I  disse 3 F o rre tn inger hvor der 
beskæ ftiges ca. 100 M and, fortjenes der ganske 
ordentlig t; men man være saddelfast i sit Fag- 
Desuden findes der i Byen og Om egnen 6 store 
og 30 smaa Garverier, ligesom der ogsaa findes 
en Del primitive Farvere og Garderoberensere, 
en Del Snedkere, Malere, Skræddere og Sko
magere etc.; men for det forste er det svært at 
faa Arbejde og dernæst fortjenes der saa lidt, 
at en dansk Arbejder ikke kan leve af Lönnen. 
En Arbejder lever ved Bröd, Frugt, Nödder etc. 
og  drikker Vand dertil. Det er kun Mellem
standen, de bedrestillede Kobmænd, Officerere 
den europæiske Haandværker og de fremmede 
Underofficerere som lever nogenlunde ordentligt, i 
Af særdeles gode Spisehuse kan nævnes Re
staurant d’Europe ved Bazar Allemand, der 
koster M iddags eller Aftensmad 1 Frc. Spise
sedlen lyder sædvanligt paa Suppe, Köd, Ge
myse, Bröd, V2 Fl- Vin og Dessert. Det for
annævnte græ ske Spisehus er ogsaa godt. 
Kosten kan sammenlignes fmed den man faar 
i de tyske og östrigske Spisehuse kun er Ud
valget lidt större og ca. 1/3 dyrere. fForfsættes).

Bör Lokalforeningen være ansvarlig for 
Kassereren ?

Dette Spörgsmaal, hvorom der hidindtil vel næppe 
har været nogen Tvivl, har Foreningen i Berlin som 
meddelt i sidste Nr. fremsat til Besvarelse ved kom
mende Generalforsamling i G. U. K.

Aarsagen til dette Spörgsmaals Fremkomst er vel 
nærmest den, at Berlinerforeningen i Lobet af et Aar 
er blevet taget ved Næsen af et Par utro Kasserere og , 
derved paadraget sig en temmelig stor Gæld til G. U.K-

Vi mener dog, at Lokalforeningerne som vælger 
Kassererne, maa garantere for dem. Det staar jo i 
hver Forenings egen Haand at kontrollere Kassereren 
gennem Revisorerne, thi for Hovedbestyrelsen er det 
jo umuligt at kontrollere Kassereren i en anden By, 
udover den Kontrol som haves gennem de Blanketter 
der maanedlig skal indsendes (men ikke altid bliver 
det, desværre 1).
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Netop med de Erfaringer vi har gjort med Ber
linerkassererne, maa vi erklære, at vi ikke ere i Stand 
til at före det fornödne Tilsyn med en utro Afdelings
kasserer. Vil manimidlertidlæggeAnsvaretfor Afdelings- 
kassererne paa Hovedbestyrelsen, vil vist enhverForening 
Betakke sig for at modtage Hovedbestyrelsesvalget, 
ligesom vi da nødvendigvis maa indsætte et fast 
Bureau med en Mand der ikke har andet at tage Vare, 
end besorge alt til Kassevæsenet henhorende, thi de 
25 Foreningskasser og Korrespondencen med Kasse- 
terne vil da fuldtop lægge Beslag paa en saadan 
Ulands Evner, om han overhovedet kan klare det. 
Administrationen vil derved ogsaa blive mindst 6 
Gange dyrere end nu, uden Bureauleje, Lys og Varme.

Vi formener derfor, at Berlinerforeningens Spörgs- 
waal bör besvares med at: »Hver Lokalforening der 
tiltræder G. U. K. som Afdeling har at garantere for 
at de Tillidsmænd den vælger til Kassens Forvaltning 
udforer det dem paalagde Hverv. Til at kontrollere 
Kassereren har Formanden og Revisorerne stedse Ret 
til Revision og er Regnskabsblanketterne stedse at 
indsende med Revisionspaategning.«

Paa H. B.s Vegne:
P. Jörgensen.

-̂ -   . ■ ....  ----------- ••
§! Foreningsmeddelelser. | j |

Dresden.
Skand. Forsning »Vaulundur« afholdt ord. General

forsamling Lördagen den 15. April. Efter Regnskabets 
Godkendelse foretoges Bestyrelsesvalg. Valgte bleve: 
Formand : R. Hinge, Blikkenslager, Aarhus. Næstfor
mand : H. Rasmussen, Maler, Slagelse. Kasserer: E. 
Bjerregaard, Tapetserer, Kbhvn. (gv.) Bibliothekar: 
Chr. Mortensen, Snedker, Odense (gv.) Sekretær: 
H. Jochumsen, Skomager, Nibe. Kassererens Bopæl 
er: Stifts-Str. 1411 hvor Rejseunderstöttelse udbetales 
hver Aften fra Kl. 7—8.

Det vedtoges at stille folgende Ændringsforslag 
til G. U. K.s Love:

§2 Linie 4 »Understotteisen aarl. Maksimum etc. 
slettes og i Stedet tilføjes: dog ikke over 20 Er. i 52 
paa hinanden folgende Uger, med fuldt indbetalte 
Bidrag. (Ifölge H. B.s Beslutning fra 5. .Jan. 1905 se 
»D. f. Sv.* Nr. 3 — kan hæves 40 Fr. i 52 paa hin
anden folgende Uger."') Dette undgaaes ved vor Æn
dring. Som Ekspl. anföres: Et Medlem som indtræder 
d. 11. Febr. 1904 hæver i de næste 52 Uger til 11. 
Febr. 1905 20 Fr. i Understøttelse. Han kan saa fra 
11. Febr. til 26. Febr. atter hæve 20 Fr. Han har 
saaledes paa 54 Ugebidrag hævet 2 Aars Understøttelse 
°g kan rejse hjem med et godt Udbytte.

Da vi særlig her i Dresden har optaget en stor 
Gel Landsmænd som forud har opholdt sig i andre 
Byer og altsaa kun optages saafremt de have været 
Medlem af deres Fagforening i 3 Maaneder og lige- 
fedes maa tilhore G. U. K. i 3 Maaneder för de ere

understöttelsesberettigede stiller vi Forslag om at bi
beholde § 9 i den nuværende Form og at slette de 
förste 7 Linier af § 10 saavel som hele § 11. Vi me
ner, at de Svende som kun melde sig ind for straks 
at nyde godt af vore Penge, kan vi godt undvære. 
Lad os skabe os en Selvforsikring og sætte Under
støttelsen lidt höjere, hellere end at saa og saamange 
kun bruger C. U. K. for Understotteisens Skyld; men 
ikke bryder sig en Döjt om Kassen kan bestaa.

Endvidere anmoder vi om at der til Vejledling 
for Kasserere og Medlemmer bliver trykt en Möntskala, 
fra 20 Pf. =  25 Gts. til 30 Fr. =  24 Mark, som kan 
indklæbes i Medlemsbogen.

Til Forslaget fra Berlin toge vi ogsaa Stilling paa 
Generalforsamlingen; men kom til det modsatte Re
sultat. Da det tilkommer hver Forening at vælge sin 
egen Kasserer er det dog soleklart, at den selv maa 
garantere for ham. Indfor maanedlig Revision og skift 
med Revisorerne, husk Formanden paa at det er hans 
Pligt at före Oversyn over hele Foreningen og saa- 
ledes ogsaa har Ret til enhver Tid at efterse Kassen, 
saa vil en § som den fra Berlin være overllödig.

Med skand. Hilsen E. Bjerregaard.
E. S. Jeg önsker hermed samtidig at gjöre d. 

Hrr. Kasserere opmærksomme paa 1ste Afsnit af § 4. 
Den 18. Marts kom Barber R. til mig og hævede sin 
Understöttelse. Paa mit Sporgsmaal om hans Fag
foreningsbog svarede han mig, at der i hans Fag ikke 
fandtes noget Forbund. Det kuriose ved Sagen er 
dog at han er optaget i Hamborg, hvor tillige Hoved
sædet er for Barber og Frisörforbundet, ja paa hele 
denne Herres Rejse til Schweiz og retour har ikke en 
kymret, sig om R. var i Forbundet eller ej. Hvad 
skal vi egentlig med Lovparagrafer som ikke over
holdes ? E. Bjerregaard,

*) Dette maa være en Misforstaaels,: fra Dresdener- 
Foreningens Side, hvilket tydligt vil fremgaa ved 
at læse H. B.s Beslutning i Nr. 3.

Redaktionens Anm.
* **

Düsseldorf.
Lördag den 8. April afholdt Skand. Forening sin 

ordinære Generalforsamling, som begyndte med, at 
Kassererens Regnskab oplæstes og godkendtes. Til 
Bestyrelse valgtes: Formand: M, Rasmussen, Snedker, 
Horning. Næstformand og Sekretær: J. Kristensen, 
Snedker, Laurberg. Kasserer: A. Rand, Komis, Es
bjerg. Bibliothekar : V. Leth, Snedker, Aarhus. Lokal
inspektör : L. Olsen, Blikkenslager, Helsingör (gv.) 
Suppleanter: V. Poulsen, Maler, Esbjerg, og B. Rand, 
Maler, Esbjerg. Revisorer: L. Möller, Snedker, Fre
dericia, og M. G. Hansen, Snedker, Gislev. Derefter 
vedtoges det, at slutte os til Hamborgernes Forslag 
om Emblemspörgsmaalet. Tillige vedtoges det, at göre 
Kassereren kontigentfri. Med skand. Hilsen

J. Kristensen, Sekretær.
Kassererens Adresse er: Münsterstrasse 122 Stuen.

Understöttelse udbetales fra 8—9 Aften.
* *

*



Harburg.
Lördagen den 1ste April afholdt den herværende 

Forening sin ordinære Generalforsamling. Regnskabet 
fremlagdes revideret og godkendtes. Til Bestyrelse 
valgtes: Formand: R. Thorsen, Bödker, Aarhus (gv.) 
Næstformand: A. Andersen, Tomrer, Aarhus. Kasserer: 
R. Isaks, Uhrmager, Kobenhavn (gv.) Sekretær: M. 
Frederiksen,Maskinarbejder, Aarhus (gv.) Bibliothekar: 
H. Petersen, Bödker, Aarhus (gv.) Suppleant: G, Frost, 
Bödker, Nyköbing M. Revisorer: J.Jespersen, Maskin
arbejder, Aarhus, og R. Christensen, Bödker, Aarhus.

Med Naverhilsen
M. Frederiksen, Sekretær.

* **
Nürnberg.

Lördagen den 1. April höll härvarande skandin. 
förening generalförsamling. Styrelsen blef sålunda 
sammansatt: Ordförande: Zacha Frijs, Arkitekt, Kbh. 
Vice-ordf.: R. Hansen, Murare, Odense. Kassör: H. T. 
Rimestad, Maskinarbetare, Köbenhavn. Sekreterare:
N. Malmström, Praktikant, Gejersholm. Bibliotekarie: 
J. Jörgensen, Snickare, Hsesinge. Lokalinspektör:
O. Larsen, Elektriker, Kristiania. Suppleanter: A. 
Mortensen, Kleinsmed, Kbhvn., och P. Paulsen, Murare, 
Tingelinge. Revisorer: O. Tönnesen, Snickare, Flekke- 
ijord, och C. Rasmussen, Skräddare, Üsterbye.

Lördagen den 8. April blef vid eit extrasamman- 
träde enhälligt beslutat, att Föreningen skulle sluta 
sig till förslaget angående ett emblem för G. U. K.

Med skand. hälsning
Niels Malmström, Sekreterare.

* **
Zürich.

Skand. Forening Zürich afholdt Lördag d. 15. April 
sin ordinære Generalforsamling, hvor folgende Besty
relse valgtes. Formand: A. Otto, Possementmager, 
Köbenhavn (gv.) Næstformand: A. Frandsen, Snedker, 
Kobenhavn. Kasserer: J. Spetzler, Bogbindermester, 
Aarhus (gv.) Sekretær: F. Dröger, Snedker, Kbhvn. 
Bibliothekar: P. Olsen, Tömrer, Köbenhavn (gv.) 
Lokalinspektör: P. Nielsen, Skomager, Karise. Supp
leanter: R. Wiesendanger, Tekniker, Zürich, og J. 
Möller-Jeppesen, Snedker, Skive.

Endvidere vedtoges det med 41 Stemmer mod 0 
at genvælge Kreuzlingen, Arbon og St. Gallen til Sæde 
for Hovedbestyrelsen.;;

Ligeledes sluttede Foreningen sig med 41 Stem
mer mod 0 til Forslaget fra Hamburg at vælge Berlin 
til Sæde for Kontroludvalget, og at otfentliggöre Kas
sens Regnskab hver Aar i den larende Svend, ligesom 
man ogsaa sluttede sig til, at Afdelingskassereren bör 
före Liste over de Landsmænd som slettes for Restance.

Det vedtoges endvidere at stille som Forslag, at 
hver Afdeling anskaffer en sort Tavle hvor stemplede 
Afbrændere kan opföres, saa at man naar en saadan 
kommer i^ en Forening straks kan se efter om Ved
kommende horer dertil, da dette vistnok i de færreste 
Tilfælde bliver opdaget med den nuværende Ordning.

Det besluttedes i Anledning af Foreningens 25 aarige 
Stiftelsesfest 25. Juni at afholde en större Festlighed- 

Med skand. Hilsen
A. Otto, f. T. Formand.

Brevkasse.
I Skand. Forening Düsseldorf ligger Brev til 

Snedker Larsen fra J. Ernst, og Kort til Maler Höedt.
I Dresden ligger Kort fra Berlin til Snedker Jens 

Christensen, Kort fra London til A. Collin, Kort fra 
Königsberg til Hammarin.

Snedkersvend Hans Chr. Thygesen bedes opgive 
sin Adr. til R. Hinge, Skand. For. Dresden.

ik  ☆ ANNONCER -$r ^  &
--------------------------------  —«

JKJÖBENHAVN.
Foreningen for berejste Haandvgerkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse- 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u.Yorkstr. 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp,_ Erste Bergstr. 7.
Köln: Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarlenstr- 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, EckeAugusten-u.Briennersli'. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af Dot?-' 

heimerstrasse og Wörthstrasse.

Samlingslokaler.

Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktpla^ 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg en sen , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.



Organ for Skandinaver i Udlandet.
Udgivet af de centraliserede Skandinaviske Foreninger,

Emblemet,
D et er ikke lykkedes a t sam le en virkelig 

Majoritet p aa  et af de 12 U dkast. S tem m e
afgivningen var fo lg en d e :
Nr. 2 — 64 St. Nr. 3 — 90 St. Nr. 4 — 19 St.
» 7 — 10 „ „ 8—46 „ „ 10—26 „

i i — 47 „ „ 12—35 „
D ette  S tem m etal e r dog muligvis ikke 

ganske nö jag tig t da flere S ek re tæ rer har glem t 
at skrive noget S tem m etal, saa vi efter Med
lemslisten h a r m aatte t skönne, hvorm ange M ed
lem der have væ ret til S tede. Ia lt h a r 19 F o r
eninger deltaget i A fstem ningen m ed ca. 337 
M edlemmer. D en nödvendige M ajoritet vilde 
saaledes væ ret ca. 170 St. for at m an kunde 
erklære et Medlem for a t væ re det re tte  valgte.

E oreningerne i A rbon, Luzern, Zürich og 
Leipzig have in tet R esu lta t indsendt.

Davos h a r tilsendt os folgende;
»Vi bifalder m eget T anken om et Emblem ; 

men finder ikke, a t noget af de sk itserede Em 
blemer passer efter vor Sm ag. D er er for faa 
Numre a t afstem m e over. L ad os udsæ tte Af
stem ningen endnu 14 D age  og  saa vælge et 
som kan  repræ sen tere Skandinavien og  som 
den farende Svend kan  være bekend t a t bære 
— o, s. v.« (Sam tidig fö lger 15 nye U dkast 
som Foreningens K asse re r h a r lavet). 

Foreningen i D resden  sk riv er:
»Vi kunde ikke blive enige om et a f  de 

Em blem er. F lertalle t önsker en ny K o n k u r
rence. S agen  er den, a t her er S tem ning for 
et T rek löverb lad  i g rön  Emaille m ed B ogsta
verne C. U. K  i Sölv p aa  hvert B lad og  en 
Sölvrand om kring det hele.«

»Fritz K em p« sk riv e r :
»Jeg blev skuffet i min F orventning, thi 

ingen af de indsendte Skitser egnede sig til 
et E'ællesemblem, de have alle sam m e Fejl, de 
ere alle tæ nk te  for store og derved faar de 
alle et plum pt og k lodset U dseende. Hvis det 
kun skulde bæ res ved visse Lejligheder f. Eks. 
paa M ödeaftener saa  havde S törreisen in tet a t 
s ig e ; men da det skal bæ res til alle Tider, 
d. v. s. saa læ nge Svenden befinder sig paa  
Rejsen, saa  gæ lder det om a t finde en Form  
der passer ind i alle E'orhold. E fter min Me
ning m aa det ikke væ re s tö rre  end A fholds-

m ærket, altsaa om trent saa sto rt som en a f  de 
3 K redse i Nr. 8. D en sim pleste Lösning vilde 
være C. U. K . i N avnetræ k u dhugget i Sölv, 
kn ap  saa stor som én 2 5-Öre, det vilde ikke 
koste m eget og fuldstændig opfylde sin H en
sigt, uden at den Svend som bæ rer sam m e b eh ö 
ver at g aa  om kring som en præ m ieret F irbenet.«

Vi skal til disse tre  U dtalelser kun udtale 
vor E'orbauselse over at de först nu fremkomme. 
Vi forlængede Fristen  for Indsendelsen af Skit
ser helt stiltiende, idet vi först den 10. April 
overgav Bladet til L itografen. F orst nu da 
Afstem ningen skulde være endt, a t frem komm e 
med andre Ideer synes og  næsten at blive en 
Parodi paa  H istorien om Columbus og Æ g g e t. 
Til Davos er at bem æ rke, a t der kun er faldet 
Stem m er paa de 8 af sam tlige 12 U dkast. D er 
h a r saaledes væ ret Udvalg nok Ik k e  desto 
m indre er der flere nydelige og b ru g b a re  T ing 
b landt de indsendte 15 nye Skitser.

Til D resden er at bem æ rke, a t e t K löver
blad næ ppe vil væ re p rak tisk  af den Grund, 
a t det ikke er saa ho ldbart som et Em blem  
der som t. E ks Nr. 7, 8 og  7 ere en samlet. 
Plade. A llerede i 1902 da der var et Em blem  
i E'orm som et K löverb lad  gjorde et P a r F a g -  
m ænd, bl. a. Em ailleur Johansen i K öln  op
m ærksom  derpaa D et sam m e gæ lder ogsaa 
den af »Fritz Kem p« foreslaaede Form . Vi 
m aa have et Emblem som kan  döje S trabadser 
og  som R em m en af en »Berliner« ikke kan  
try k k e  itu

Med H ensyn til S törreisen vil alle kunne 
laves m indre end angivet var paa  T egningen , 
i den a f F. K  foreslaaede S törreise dog kun 
Nr. 5, 6, 8, 10 og  12. O verhovedet vil vi uden 
derfor at ville g aa  A ndre for nær. sige, a t N r. 
8 efter vo rt Skön nærm est opfylder de a f os 
i D. f. S Nr. 5 stillede K rav  til et Em blem . 
T egningen  og  Farverne ere placerede p aa  en 
ligesaa original som prak tisk  og iøjnefaldende 
M aade, a t dette Em blem , selv i m indre Form , 
vilde være et aldeles ufejlbarligt K endetegn , 
som Em blem et jo dog bör være

F acit a f det hele er dog a t vi m aa fore
tag e  en ny  Afstem ning over de 4 Em blem er 
Nr. 2 , 3 , 8 og i i . T ipspunktet for denne Af
stem ning vil blive fastsat p aa  næ ste H. B M öde.

_______  P . Jorgensen.



Foreningsmeddelelser, m
Berlin.

Skand. Haandvfor. afholdt Lördag den 15. April 
sin ordinære Generalforsamling. Til Dirigent valgtes 
Snedker A. Jörgensen, Kbhvn. Dagsordenen behand
ledes i folgende Punkter: 1. Oplæsning af Forhand
lingsprotokollen. 2. Formanden aflagde Beretning over 
Foreningens Virksomhed i det forlöbne Kvartal 3. 
Regnskabets Fremlæggelse. 4. Bibliothekarens Regn
skabsaflæggelse og Beretning om Bibliotheket. 5. Be- 
s ty reises valg: Formanden (gv.) Næstformand: A. Jör
gensen, Snedker, Kbhvn. Sekretær (gv.) Bibliothekar 
(gv.) Lokalinspektör: O Nielsen, Kleinsmed, Odense. 
Suppleant: J. Kaalund, Karetmager, Aarhus. I Fest
komiteen valgtes i Stedet for et afgaaet Medlem : K. 
Johannesen, Instrumentmager, Kristiania. 6. Forslag 
fra Bestyrelsen om Köb af et nyt Bibliothekskab, da 
det nuværende er for lille. — Efter en Diskussion 
vedtoges det med 22 St. mod 3 at yde Kassereren en 
■Godtgörelse af 4 Mark pr. Maaned. 7. Efter Forslag 
fra Johannesen vedtoges det at stifte et Fanefond ; det 
overlodes Festkomiteen at ordne denne Sag. 8. Even
tuelt: Her behandledes et Par Spörgsmaal af lokal 
Natur som dog udsattes til endelig Vedtagelse til næste 
Diskussionsaften, da det var bleven for sent til at 
fortsætte længere, hvorefter Generalforsamlingen slut
tede med et Leve for Dirigenten.

Med skand. Hilsen Sekretæren.
* *

*

Bern.
Skand. For. Heimdal valgte paa sin Generalfor

samling den 22.-29. April folgende Bestyrelse. For
mand & Bibliothekar: M. Nielsen, Bogbinder, Aalborg. 
Næstformand & Lokalinspektör: V. Nielsen, Typograf, 
Aarhus. Kasserer og Sekretær: J. M, Petersen, Bog
binder, Aarhus. Suppleanter: F. Christensen, Sten
trykker, Aarhus, og Erikson, Skrædder, Sæbro, Sverig. 
— Paa Grund af det lille Medlemstal har vi set os 
nödsagede til at belaste enkelte af Medlemmerne med 
Dobbeltposter.

Kassererens Adr. er: Fischerweg Nr. 10, 4. Stock 
rechts. Med skand. Hilsen

J. M. Petersen, Sekretær.* *»
Frankfurt a. M.

Nordisk Forening afholdt i Paaskedagene en meget 
vellykket Fest. Vi havde Besög af Naverne fra Wies
baden, hvilke alle vare Montörer af forskellige Grader 
og Afdelinger. Vicekonsulen fra Bern, Hr. C. Chri
stensen, beærede os med sit hojtærede Besög, Onde 
Tunger sagde, at han var Blikkenslager; men selv 
paastod han, at det var en skammelig Bagvaskelse, 
han var nemlig Overmontör af 1 Grad 6’ Afd. Ved 
Keglefesten blev: J. V. Lauersen fra Wiesbaden Kegle
konge. 2. Præmie vandtes af E. Hansson fra Frank
furt, og 3. Præmie af O. P. Enevoldsen, ligeledes fra 
Frankfurt. Man stillede sig saa op og raabte Hurra 
for Kongen [(NB. Keglekongen) og de andre Kegler

og morede sig ellers med alt hvad Naverne kunde 
finde paa. Resultatet var, at Naverne fra Wiesbaden 
slet ikke vilde rejse hjem mere, (der sagde ogsaa, at 
de ikke havde flere Penge). Naa hjem kom de da, og 
Vicekonsulen stod bag i Toget, i en Sovevaggon selv
følgelig, og viftede saa længe med Hatten til Foret 
gik ud. Almindelig Jubel.

Grundet paa Kassererens Bortrejse valgtes den 
April: V. Simonsen, Conditor, Kobenhavn, til Kasserer. 
Hans Adresse: V. Simonsen, bei Hirz, Grosse Fried- 
bergerstr. 33 II th, træffes fra 5— 6 Aften, Söndag 1—2 
i Hulen. Med Naverhilsen

Th. Olsen, p. T. Sekretær.
*

Hamburg.
Lördagen den 8.—15. April afholdt Skandinavisk 

Haandværkerforening for Hamburg-Altona sin ordi
nære Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes: For
mand: Carl Henriksen, Murer, Holbæk. Næstformand: 
Viggo Jensen, Murer, Aarhus. Kasserer: Joh. Jensen, 
Murer, Nakskov. Sekretær: Aage Olsen, Murer, Ko
benhavn. Bibliothekar: Anders Petersen, Murer, 
Svenstrup. Suppleanter: A. Buus, Tömrer, og Vilhelm 
Larsen, Tömrer. Til Revisorer: Morten Petersen, 
Tömrer, og Aage Magnussen, Murer.

Med skand. Hilsen
Aage Olsen, Sekretær.

* **
Harburg.

Vi her i Harburg foreslaar, at Hovedbestyrelsen 
og Kontroludvalget forbliver hvor de ere.

Med Naverhilsen
M. Frederiksen, Sekretær.

* *
Köln.

Paa Grund af Formandens Afrejse valgtes Snedker 
Berg i Stedet.

Samtidig advares Sadelmagere mod at rejse her
til, da Priskuranten er opsagt.

Med skand. Hilsen
F. Johansen, Sekretær.

* *
*

Mainz.
Lördag den 8. April afholdt Skand. For. sin ord. 

Generalforsamling. Efter Regnskabets Godkendelse 
blev folgende Bestyrelse valgt. Formand: H. Schan- 
dorff, Blikkenslager, Kbhvn. Mæstformand: J. Chri
stoffersen, Snedker, Slagelse. Kasserer: P. Hald, Sned
ker, Aarhus. Sekretær: C. Henriksen, Maskinarbejder, 
Svendborg. Revisor: N. Rasmussen, Blikkenslager, 
Slagelse.

Paa Mödet d. 22. April vedtoges det at slutte sig 
til Forslaget fra Hamburg om Genvalg af de Byer, 
hvor Hovedbestyrelsen er, samt at vælge Berlin til 
Sæde for Kontroludvalget. Endvidere sluttede mai’ 
sig til Forslagene om Regnskabets aarlige Offenlig' 
göreise i »D. f. Sv.« samt af Afdelingskassererne förer 
Liste over de Landsmænd der slettes for Restancer og 
Afbrændere. Forslaget fra Zürich om den sorte Tavle, 
mener vi at bör fraraade da Afbrændere som se deres
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Navne paa Tavlen, snarest ville forsvinde hvorimed 
de bedre ville være at faa i Tale naar Kassereren har 
dem paa sin Liste.

Vi mener at burde anbefale Forslaget fra Dresden 
0[b Slettelse af de förste 7 Linier i § 10 og hele § 11, 
Iot derved at vække Interesse for C. U. K. hos de 
^ndsmænd der kun söger den for Understotteisens 

1 %ld. Med skand. Hilsen
C. Henriksen, Sekretær.

*  *
*

München.
Den herv. Skand. For. afholdt Lördag d. 22. April 

ekstraord. Generalforsamling, der indgaaende be
skæftigede sig med C U. K.s Love. Folgende Forslag 
dl Ændring og Suplering af de bestaaende Love ved
toges. g 5. Medlemsbogen betales overalt med 25 Gts. 
°g Prisen indføres i Lovene. Dresdener Foreningens 
Forslag om en trykt Möntskala stöttedes. § 14. Ind
sattes i Lovene, at der findes en Hovedkasserer. § 15. 
hovedkassereren lönnes med 50 Fr. om Aaret, samt 
skal offentliggøre Regnskabet aarligt i April. § 16. 
he to Revisorer vælges i den By hvor Hovedkassen 
«ar sit Sæde. § 18. Moderne angaaende Valg af 
hovedbestyrelsens Sæde afholdes i Begyndelsen af 
förste Kvartal. Forslag indsendes 4 Uger för General- 
stemningen.

Generalforsamlingen sluttede sig til Dresdener- 
Oeningens Anskuelse om at Lokalkassen overfor G.
0. K. hæfter for sine Kasserer. Ligeledes vedtoges det 
st stötte Forslaget om Kontroludvalgets Flytning til 
herlin. Paa Grund af de urolige Forhold i Metalin
dustrien frabedes Tilgang af alle Slags Metalarbejdere.

Med skand. Hilsen B. Rocatis.
*  **

Neumünster.
Paa Grund af de politiske Forhold i Hertugdom

merne kan den Skand. For. i Neumünster ikke uden 
större Risiko indtræde i C. U. K. For dog at rande 
Bod herpaa har vore Landsmænd i stort Tal besluttet 
at indtræde som Enkeltmedlemmer af C. U. K. og have 
' Fællesskab valgt Hr. Maler Joh. M. Johansen til paa 
deres Vegne at indsende Bidragene til Hovedkassen. 
Vor Tillidsmand udbetaler paa Hovedkassens Vegne 
Bejseunderstöttelse til vore Gennemrejsende ligesom 
man ogsaa ved Henvendelse til ham kan blive op
taget som Enkeltmedlem af G. U. K.

Adressen er: Joh. M. Johansen,
Schleussberg Nr. 2 1, Neumünster.

Den skandinaviske Forening i Neumünster har sit 
Foreningslokale i Etablissementet »Convent-Garten».

P. Jörgensen.
* *

St. Gallen.
Lördagen den 22. April afholdt den herværende 

Skand. For. sin ord. Generalforsamling. Regnskabet 
fremlagdes revideret og godkendtes. Til Bestyrelse 
valgtes: Formand: V. Riisfeldt, Skrædder, Kobenhavn 
(gv.) Næstformand: P. Christensen, Snedker, Aalborg. 
Kasserer: Chr. Iversen, Snedkermester, Skive (gv.) 
Sekretær: A. Olsen, Bogbinder, Holbæk (gv.) Biblio

thekar: K. Jensen, Tömrer, Næstved. Suppleanter:
J. Aase, Maler, Egernsund, og V. Jörgensen, Maler, 
Viborg.

Til Ændring af G. U. K.s Love vedtoges at fore- 
slaa folgende: § 9 bibeholdes i nuværende Form og 
tilföjes de 2 sidste Linier af § 10. Resten af denne, 
samt hele § 11 stryges, da det ofte i de forlöbne Aar 
har vist sig, at C. U. K. ikke finder den Stötte og Paa- 
skönnelse hos de Landsmænd der nu tager paa Lyst
rejse om Sommeren til Udlandet og udnytter vor Kasse 
efter bedste Evne.

De Lokale Foreninger bærer Ansvaret for de i 
deres Kasserers Varetægt sig befindende G. U. K.s Penge 
og Materiale.

Regnskabs Blanketterne indsendes maanedlig i 
revideret Stand.

S 14. Hovedbestyrelsen bestaar af Formand, Næst
formand, Kasserer, Protokolförer og 3 Suppleanter, der 
har deltagende Stemme i Hovedbestyrelsens Moder.

§ 15.' Formandens resp. Forretningsforerens Pligt 
er at repræsentere Kassen saavel udad som indadtil, 
samt före Korrespondencen. Han erholder herfor en 
Godtgørelse af 200 Fr. aarlig.

§ 16. Kassererens Pligt er at före Foreningens 
Kasseböger samt at tilsende Afdelingskassererne Kvite
ring for modtagne Penge og opgöre Regnskabet for 
hvert Kvartal. Han erholder herfor en Godtgørelse 
at 100 Fr. aarlig.

I den By hvor Hovedbestyrelsen har sit Sæde, 
vælges 3 Revisorer der til enhver Tid har Ret til at 
foretage Revision af Kassens Böger; men ere dog for
pligtede til at foretage Revision hvert Kvartal og ind
sende Revisionsberetning til Kontroludvalget.

Med skand. Hilsen
A. Olsen, Sekretær.* *

Stuttgart.
Skand. For. afholdt Lördag den 22. April sin ord. 

Generalforsamling. Regnskabet godkendtes. Til ny 
Bestyrelse valgtes, Formand: Wilh. Sorensen, Maler, 
genvalgt. Kasserer : H. Lorenzen, Schreinerstr. 6 III, 
Bogbinder, genvalgt. Sekretær: A. Lauridsen, Snedker, 
genvalgt. Næstformand og tillige Suppleant: K. Ster- 
mose, Tapetserer. Revisor (reviderer sammen med 
Formanden): Max Larsen, Mekaniker, genv. Lokal- 
Ordner: M. Pedersen, Skomager.

Ved Ændring af Lovene. Först drøftedes den af 
Berlinerfor. foreslaaede § eller Spörgsmaal. Hvem er 
ansvarlig for Afdelingskassereren. Forsamlingen ud
talte sig med enstemmige Tilslutning om at afgive 
folgende Forslag:

Et eventuel Underskud dækkes procentual af G.U.K» 
og Lokalforeningen, som f. Ex. Vore ugentlige Bidrag 
ere 30 Pfg. om Ugen, deraf flyder ’/s i Lokalkassen og 
a/s i G. U. K., saamed har G. U. K. at lide 7s af Tabet. 
Forslaget begrundedes dermed, at det er Lokalforenin
gerne umulige at garantere for Kassererne, selv om 
disse ere, efter Medlemmernes Skön, deres paalideligste 
Mænd.

j § 10 er at slette, med Undtagelse af den sidst Sats.
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§ i l  (alder derved væk.
g 21 tilfojes efter det 18de Ord (6),
g 24 tilfojes Art. fe). Hvert Aar medfölger et Til

læg til »Den farende Svend«, Agitationsnummer, som 
indeholder en Oversigt om Foreningens Formaal og 
Virksomhed.

Dette Forslag er stillet, for at kunne sende, mulig
vis bosiddende Landsmænd i Egnen eller Omegnen, 
samme, med en Indbydelse til at tiltræde Foreningen 
som Medlem, og kunne vi muligvis dermed bevirke, 
at Vedkommende fattede Interesse for vor fælles Sag.

Ligeledes er paa Understöttelses-Blanketterne at 
vedlöje en Rubrik, som betegner Belobet, som be
treffende Medlem har modtaget i Understöttelse.

Ex. Hvis en Landsmand har naaet sit aarlige 
Maximum paa 1/t M. el. Fr. nær, at dette da kan be
tegnes. Paa Foreningens Vegne:

Wilh. Sörensen.
*  *

*

Vegesack.
Lördagen den 1. April afholdt Skand. Forening i 

Vegesack sin ordinære Generalforsamling. Efter Regn
skabets Godkendelse foretoges Bestyrelsesvalg Valgte 
bleve, Formand: Johansen, Bödker, Vejle. Næstfor
mand: G. Petersen, Kleinsmed, Aarhus. Kasserer: O. 
Christiansen, Maskinarbejder, Kobenhavn. Sekretær : 
C. Nissen, Maskinarbejder, Struer. Bibliothekar: E. 
Andersen, Kleinsmed, Kobenhavn. Humpelmester: H. 
Skram-Jensen, Klejnsmed, Kobenhavn. Suppleanter : 
J. Johansen, Klejnsmed, Köge, og C. Hansen, Klejn
smed, Kobenhavn. Revisorer: J. P. Olsen, Klejnsmed, 
Kbhvn., og H. Hansen, Tömrer, Aarhus.

Som Lovforslag önskes stillede: Hvert Aar oft'ent- 
liggöres Kassens Regnskab i vort Organ »Den farende 
Svend«. Afdelingskassererne forpligtes til at före en 
Liste over de Landsmænd som slettes for Restancer.

Med skand. Hilsen
C hr. Nissen, Sekretær.

* **
Wiesbaden.

Skand. Forening i Wiesbaden afholdt Lördag den 
8. April sin ord. Generalforsamling, hvor folgende Be
styrelse blev valgt. Formand : Chr. Christensen, Mon- 
tor, Aalborg. Sekretær: A. Christensen, Gartner, Hjør
ring. Kasserer : C Lyneborg, Snedker, Haderslev (gv.) 
Bibliothekar: P. Paulsen, Murer, Middelfart. Supp
leant : H. Hansen, Murer, Toulund. Lokalinspektör : 
C- V. Lauritsen, Montor, Silkeborg.

Tillige meddeles, at Foreningen sælger Dansk 
Skraatobak som faaes hos Kassereren.

Det vedtoges at loieslaa, at Hovedkassen udsender 
halvaarligt Regnskab. Med skand. Hilsen

A. Christensen, Sekretær.

Meddelelse
angaaende Sangbogen for den farende 

Svend.
D a det g jen tagne G ange er skeet, a t der 

fra U dlandet e r bestilt een eller to  S angböger, 
a t sende som T ry k sag e r mod E fterkrav , g jöres 
opm ærksom  p aa  a t det for B estilleren er r ig 
tigere  a t sende B elobet (i F r. 25 Cts p. Expl.) 
pr. M andat. E t M andat koster 25 Cts. (20 
P fennig), P o rto  for en S an g b o g  (T ryksag) 
15 Cts. udgjör 40 Cts.

M od E fterk rav  belöber sig Portoen  til 40

Cts. og  for T ilsendelsen af P en g en e  beregne* 
35 Cts. udgjör 75 Cts. V edkom m ende sparer 
altsaa ved a t indsende B elobet p. M andat 35 Cts. 

Zürich, 27. A pril 1905.
1. Speizler, f. T. Kasserer.

Brevkasse.
Kassereren fra  Bern bedes opgive sin Adresse - 

til Foreningen i Lobet af 8 Dage, da der ellers ril 
blive gaaet skarpt til Værks overfor ham. Bestyrelsen 

Nürnberg: Brev til Murer P, L. Poulsen.
Basel: Kort til Tömrer G. From.
Kreuzlingen: Kort til L. Kästner og til Fer» 

Nielsen.

Rettelse.
Skand. For. Zürichs Stiftelsesfest er Söndag den 

4. Juni, og ikke som der i sidste Nr. fejlagtig staar 
25. Juni.

1k  ik  ik  ANNONCER k  k  k

KJÖ BEN H AVN .
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgadc 25. Möde hv®( 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkonin6 _______________;_____________________________ >

Kollektivannoncer.
n a t  '

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrass6'
Frankfurt a. M,: Rest. z. Lützow-Ech, Lützow- u. Yorkst|V 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37' 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. KohlgartensP 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, EckeAugusten-u.Briennersl1'' 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenburg, Hjörnet af DoP 

heimerstrasse og Wörthstras^

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktpl^ 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Bla^j

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg en sen , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Cordag den 20. ttlaj 1905, IV . A argang.M  10.

Hovedbestyrelsesmoder.
Arbon, 30./IV  1905. —: Forretn ingsforeren 

uåbnede M ödet og  frem lagte den indlöbne 
Korrespondence. Afdel i Bern m eddeler, a t 
Kassereren er forsvunden m edtagende K assen.
H. B besluttede efter en D iskussion, a t der 
sættes en S topper for denne U skik som des
værre saa ofte frem træ der og anm oder F o r
eningen i B ern at indklage V edkom m ende for 
Domstolene. — F ra  Zürich m eddeles, a t et 
Medlem önsker at væ re Medlem af Foreningen 
uden at indtræ de i C. U. K. D ette  kan ikke 
bevilliges saalæ nge Foreningen er oblig. Afd. 
uf C. U. K . — Afdel. i S tu ttg a r t fo respörger 

det er nödvendigt, a t R ejsende kvittere 
baade p aa  B lanketten  og i B ogen? Ja  ! Thi 
ellers kan  en Afd. ingen K ontro l före med de 
Udbetalte U nderstøttelser. — D ansk  Forening  
»Dan« önsker en Anonce op taget 10 G ange 
i >D. f. Sv.« D ette  næ gtes paa  Grund af F o r
eningens Stilling overfor C. U. K . i H am borg.
— E t F orslag  fra Forretn ingsforeren om F o r
bindelse med andre Skand Foren, i U dlandet 
(Wien, Paris etc.) for om m uligt a t oprette  et 
Cfensidighedsforhold mellem disse og  C. U. K . 
vedtoges det a t sæ tte  under Afstem ning.
En Del Sager a f m indre V igtighed sluttede
Mödet.

Kreuzlingen, 14./V 1905. Til Behandling 
forelaa . som förste P u n k t en D el Skrivelser, j 
ang. Generalafstem ningen, bl a. e t fra Düssel
dorf, som g aa r ud p aa at gifte Medl. og saa- ; 
danne som i e t A ar h a r opholdt sig i samme 
By, skulle betale et m indre B idrag  end andre 
Med!.; men dog være understöttelsesberettigede.
H. B. m ener ikke at kunne anbefale dette, da 
det for det förste vil skade K assen  financiel 
set, dernæst önsker vi a t u n d g aa  enhver A n
ledning til a t dele M edlem m erne i to K lasser 
og dernæst m ener vi, a t M edlem m er som staa  
i varigt A rbejde nok m aa have lige saa godt 
Raad til a t betale sam m e K on tingen t som 
rejsende Svende og  som de der lige efter 
Rejsen m aaske m indre g o d t kunde undvæ re 
Pengene. — E t Medlem i K öln forespörger 
°m det er tilladt, a t Lokalforeninger op tage 
S'fte, bosiddende, Landsm æ nd som M edlemmer 
uden at disse tiltræ de C. U. K . ? Nej ! Ikke

naar Foren ingerne ere obligat i C. U. K . — 
E t Medlem i P lam burg sp ö rger om M edlem
mer som endnu ikke ere understö ttelsesberet
tigede i C. U. K . kan have S tem m eret i dens 
A nliggender ? J a ! D er fordres kun K arren s
tid med H ensyn til U nderstotteisen. — D a 
H. B. for en Tid siden h a r nedsat P rivat- 
abbonem entet fra 2 Fr. til 1,50 Fr. p r. K v arta l 
vedtoges det a t lade denne B eslutning sank
tionere ved G eneralafstem ningen — D et ved
toges paany  a t lade try k k e  endnu et F o lg e- 
blad med de 4 Em blem er som fik flest Stem - 

I mer sam t enkelte af de senere indlöbne og  at 
foretage en ny Afstemning

P a a  H . B s  V egne:
C hr. Nielsen, P rotokolförer.

Generalafstemningen i Aften.
Sæde f. Hovedbestyrelsen: Arbon-Kreuzlingen-St.Gallen..

(Forslag fra Hamborg in. fl.)
Sæde for Kontroludvalg: Berlin. (Forsi, fra Hamborg).

Nürnberg. „ „ Harburg).
Lovændrings-Forslag.

§ 2 (1ste Afsnit 4de L in ie)------ pr. Dag, dog ikke
over 20 Fr. i 52 paa hinanden folgende Uger, 
med fuldt indbetalte Bidrag. (Dresden).

g 3 (Tilföjelse). Skand. Foreninger, der befinder sig 
i Lande, hvis Love ere til Hinder for en Sam
menslutning, kunne ved Henvendelse til H. B. 
optages som korresponderende Foreninger.

Naar en saadan Forening træder i Korre
spondance med C. U. K. paatager de sig gen
sidig Ansvaret for at tilrejsende Medlemmer 
straks kunde erholde Understøttelse og indtræde 
som aktive Medlemmer, saafremt de efterkomme 
Lovene. (Bl. a. C. U. K. § 4 Ute Afsnit).

(Hovedbestyrelsen).
§ 5 (2den Linie). Medlemsbogen koster 25 Gts. —

(München).
§ 9 (Tilföjes de to sidste Linier af § 10).
§ 10 og 11 (slettes). (Dresden).
§ 12 (Tilföjes). Medlemmer som opholde sig i en Byr 

hvor en korresponderende Forening (jfr. § 3) 
findes ere pligtige at indtræde i samme. (H. B.)

§ 14. Hovedbestyrelsen, bestaar af Formand, Næstfor
mand, Kasserer, Protokoltorer og 3 Suppleanter, 
der har deltagende Stemme i Hovedbestyrelsens 
Moder. (München, St. Gallen).
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§ 15 (2'ien L in ie ) ---------- samt (öre Korrespon-
dencen o. s. v. (St. Gallen).

§ 1C (Ny). Kassererens Pligt er at före Poreningens 
Kasseböger samt at tilsende Afdelingskassererne 
Kvittering for modtagne Penge og opgöre Regn
skabet for hvert Kvartal. Han erholder herfor 
en Godtgørelse af 100 Fr. aarlig. (St. Gallen).

§ 10 (Ny). Hovedkassereren lönnes med 50 Fr. om 
Aaret, samt skal offentliggore Regnskabet aarligt 
i April. (München).

S 17. I den By hvor Hovedbestyrelsen har sit Sæde, 
vælges 3 Revisorer der til enhver Tid har Ret 
til at foretage Revision af Kassens Böger; men 
ere dog forpligtede (il at foretage Revision hvert 
Kvartal og indsende Revisionsberetning til Kon
troludvalget. (St. Galjen).

§ 17. De to Revisorer vælges i den By hvor Hoved
kassen har sit Sæde. (München).

.§ 18. Moderne angaaende Valg af Hovedbestyrelsens 
Sæde afholdes i Begyndelsen af forste Kvartal. 
Forslag indsendes 4 Uger förGeneralafstemningen

(München).
§ 21 tilföjes efter det 18de Ord (6). (Stuttgart).
§ 22 iTilföjelse). Afdelingskassererne ere forpligtede 

til at före en Liste over de Landsmænd som 
slettes for Restance. (Hamburg).

§ 24 tilföjes Art. (e). Hvert Aar medtolger et Tillæg 
til »Den farende Svend«, Agitationsnummer, 
som indeholder en Oversigt om Foreningens 
Formaal og Virksomhed. (Stuttgart).

:§ 24 b) Abbonementsprisen er 1,50 Fr. Kvartalet, 
Enkeltnumre 25 Gts.

Nye Paragrafer.
De Lokale Foreninger bærer Ansvaret for de i 

deres Kasserers Varetægt sig befindende G. U. K.s Penge 
og Materiale.

Regnskabs Blanketterne indsendes maanedlig i 
revideret Stand. (St. Gallen),

Et eventuel Underskud dækkes procentual af G.U.K. 
og Lokalforeningen. (Stuttgart).

Medlemmer som have fast Bopæl i en By betale 
kun 5 Gts. Ugebidrag til G. U. K. og erholde herfor 
»D. far. Sv.«; men er ikke understottelsesberettigede. 
Samme Læmpelse i Kontingentet erholde Medlemmer 
som uafbrudt have betalt Kontingent i et Aar til en 
og samme Forening; men ere berettigede til Rejse- 
understöttelse. (Düsseldorf.).

Afstemningsresultatet
bedes med nöjagtig Stemmeangivelse indsendt til 4. Juni.

A og B.
Züricherforeningen har paa en ekstraordinær Ge

neralforsamling den 13. Maj besluttet at dele sig i to 
Aldelinger : Afdeling A : C. U. K. og Afdel. B : Lokal
afdeling i Lighed med Afdelingen i Berlin ; hvis Love 
ere sanktionerede af Hovedbestyrelsen og hvoraf vi 
have taget nogle enkelte Uddrag. Naar dette er 
bleven besluttet her i Foreningen; har dette sin Be
grundelse. Den at der i Zürich findes en Mængde gifte

og bosiddende Skandinaver som kunde önske at blive 
Medlemmer; men ikke önsker at staa i G. U. K. og 
den almindelige Mening er, at vi herved vil gavne 
Zürichertoreningen betydeligt og har vi ved denne Be
slutning i alle Punkter henholdt os til Berlinerfore
ningen og dens Love, og mener vi, at der i Henhold 
til dette ikke kan være noget til Hinder for denne 
Ordning, ogsaa for os, og forbliver Züricherforeningens 
Afd. A. stadig at være obligatorisk Afdeling i C. U. K. 
medens Afdeling B fuldstændigt er udelukket fra G-U.K. 
og dens Anliggender. Paa skandinavisk Forening
Zürichs Vegne: A. Otto. p. T. Formand.

* *'*
Som man vil se er »Soslangen«, som mærkes fra 

Tid til anden, nu dukket op paa Overfladen i Zürich. 
Man mærker dens Bugtninger i Köln og i Düsseldorf, 
og i Berlin har den, efter ovenstaaende Meddelelse fra 
Zürich, været at skue i Aar og Dag. Og dette sidste 
er det mærkeligste af alt. Det eneste vi har af skrift
lig Overenskomst med Afdelingen i Berlin er dateret 
d. 30. Marts 1901 og underskrevet paa C. U. K.s Vegne 
af Undertegnede, paa Skand. Haandvforen.s Vegne af 
M. Anthun, R. Rasmussen og G. Ewald (Formand, 
Kasserer og Sekretær), og erklæres deri Sk. Haandvf. 
som obligatorisk Afd. af G. U. K. for alle Foreningens 
Medl. Har Foreningen nu ændret sine Love, er det 
i Modstrid med denne Kontrakt og sket uden H. B.s 
og C. U. K.s Vidende og uden vor Sanktion. En Er
klæring fra Berlin vilde derfor være paa sin Plads, 
især da den nu er foreslaaet til at skulde afgive Sæde 
for vor höjeste Instans, Kontroludvalget.

Det vilde ligeledes være kært om Medlemmer af
B. Foreningerne vilde erklære, hvorfor de ikke vil 
være i G. U. K. 1

Er det Fagforeningsparagrafen? Thi saa ntaa vi 
hellere i G. U. K. overveje om vi ikke hellere helt 
maa give Afkald paa denne, end godvilligt, muligvis, 
aabne en Bagdör for Skruebrækkere, Afbrændere og 
andre Parasitter, der er bievne slettede i G. U. K. og 
som Centralisationen gennem B. Foreningerne ere ude
lukkede fra at före Kontrol med.

Er det Bidraget til G. U. K. det er galt med? Ja 
lad os saa hellere overveje om vi ikke kunde optage 
Düsseldorfernes Forslag med en Slags passive Med
lemmer, som mod et mindre Bidrag til Centralkassen 
faar Bladet; men ere udelukkede fra  al Understöttelse■

Eln ren Erklæring i de to Retninger vilde være 
rigtig paa sin Plads, thi der er lidt muggent ved denne 
Sag. Det bedste er, at Z. F. har meddelt os sin Be
slutning straks.

Thi der er vel ikke retmange der önsker G.U.K- 
hensat til en ren og skær Kasse for rejsende Svende, 
medens den bedrestillede Landsmand kun skal hoste 
Fornøjelserne og de andreGodersomForeningsli vet byder 
paa og slippe fri for at yde en Skærv til den farende 
Svend. Ham vi alle i hellig Idealisme raaber Hurra 
for ved vores Æde og Drikkegilder og om hvem vi 
synger at han er vor Ven. Af store Ord kan han mih 
Sandten ikke blive fed og dermed lettes heller ikke 
Rejsens Besværligheder for ham.
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Altsaa i kære Landsmænd i B Foreningerne: Haan
den paa Hjærtet! Er det Fagforeningen eller er det 
Pungen det er slöjt med? I har Ordet!

P. Jörgensen.

Foreningsmeddelelser.
Basel.

Skand. For. Basel afholdt Lördagen den 8. April 
sin ord. Generalforsamling, med paafölgende Supple
ringsvalg til Bestyrelsen den 22. April. Regnskabet 
fremlagdes og godkendtes. Til Bestyrelse valgtes: 
Formand: A.Thörsting, Skrædder, Vordingborg. Næst
formand: Nielsen, Tömrer, Finderup. Kasserer: Niel- 
8®, Blikkenslager, Næstved. Sekretær: P. Larsen, 
Snedker, Nyköbing, S. Bibliothekar: K. Lund, Murer, 
Kbhvn. Suppleanter: Jörgen Rasmussen, Blikkenslgr., 
°g J. Jörgensen, Snedker. Med skand. Hilsen

P. Larsen, Sekretær.

Giv A g t!
Basel, 15. Mai.

Alle Bygningshaandværkere ere 
udelukkede og Tilgang forbydes paa 

det strængeste. Fagforeningerne betale ingen 
Rejseunderstöttelse saalænge Konflikten varer. 
De samv. Fagforbund har spærret Basel for hele 
Sommeren ogTilrejsendebetragtes som Forræddet'e.

Altsaa Landsmænd, kom ikke til Basel för 
nærmere bekendtgøres og sorg for at ovenstaa- 
ende bliver bekendtgjort og overholdt.

Med skand. Hilsen P, F. V.
A. Thörsting.

* *
*

Bremen.
Den herv. Skand. For. afholdt Lördag d. 6. Maj 

sin ord. Generalforsamling. Efter Regnskabets God
kendelse valgtes til Bestyrelse: Formand: C. Hansen, 
Snedker, Kolding. Næstformand: J. Hansen, Sölvsmed, 
Fredericia (gv.) Kasserer: P. Kröldrup, Maler, Kbhvn, 
(gv.) Sekretær: V. Prehn, Murer, Kbhvn. Biblio
thekar: Tb, Hansen, Gartner, Odense. Suppleant: G. 
Andersen, Klejnsmed, Kbhvn. Revisorer: Ghr. Duus. 
Sölvsmed, Fredericia, og Fr. Larsen, Murer, Haslev. 
Humpelmester: F. Jensen, Murer, Kbhvn.

Det vedtoges enstemmigt at fritage Kassereren for 
Kontigent. Med Naverhilsen

Viggo Prehn, Sekretær.
Kassererens Adresse er: Rosen-Str. Nr. 35, 1. Sal, 

tøed Udbetaling af Rejseunderstöttelse fra 7—8 Aften.
* **

Dresden.
Skand. Handvfor. »Vaulundur« afholdt d. 6. Maj 

®>n 22-aarige Stiftelsesfest. För Festmaaltidet blev en 
1 Dagens Anledning skrevet Sang afsungen. Forenin
g s  mangeaarige Kasserer, Tapetserer Bjerregaard, 
holdt Festtalen og mindedes i korte Træk Foreningens 
^'rksomhed. Efter at Spisningen var forbi, tog man 
fat paa den lystige Del af Festen og nu gik det Slag 
1 Hiag med Taler og Sang. Enhver af Medlemmerne 
h'av sit Bidrag til Alteners Underholdning. Först sent 

Natten sluttedes Festen, som dog fortsattes næste

Dag med en Udflugt til „Staffelstein“ hvor Forenin
gen blev foreviget af en tilstedeværende Fotograf. Efter 
en munter tilbragt Dag sluttedes endelig Foreningen 
Vaulundurs 22-aarige Stiftelsesfest, som blev en for 

.Deltagerne uudslettelig kær Erindring.
Med skand. Hilsen

H. Jochumsen, Sekretær.* **
Düsseldorf.

Herværende Forening afholdt Lördag d. 29. April 
sit ord. Möde. Det vedtoges at stille folgende Forslag 
til G. U. K.s Love, nemlig at gamle bosiddende Med
lemmer faar en Lempelse i Kontingentet til G. U. K. 
og dermed give Afkald paa al Understøttelse. For
slagsstilleren mente at betale 5 Pf. til G. U. K. for at 
faa »D. far. Sv.« samt Lokalkassens Kontingent. Me
ningen med dette Forslag er, at der paa denne Maade 
muligvis vil komme flere bosiddende Medlemmer i 
Foreningerne end hidtil. Endvidere foresloges det, at 
Medlemmer som uafbrudt har betalt Kontingent til 
en Forening i et Aar og i en og samme By, skulde 
have samme Lempelse i Kontingentet som de bosid
dende ; men alligevel have deres fulde. Rejseunderstöt
telse saasnart de rejser fra Byen og naar de kommer 
til en anden Forening da igen befale 1 Aars ord. Kon
tingent i en og samme By og Forening för de igen 
ere berettigede til ovenstaaende Lempelse.

Med skand. Hilsen
J. Kristensen-Rise, Sekretær.

* **
Frankfurt a. M.

Paa Nordisk Forenings Möde d. 13. ds. behand
ledes bl. a. Stuttgarter Foreningens Forslag om, at 
eventuelle Underskud skulde dækkes af C. U. K. og 
Lokalkassen procentvis. Der förtes herover en Del 
Diskussion, som resulterede i, at Lokalkassen maatte 
dække hele Underskuddet. For Stuttgarter Forenin
gens Forslag fremfortes bl. a., at man i Foreninger 
mange Gange saae sig nödsaget til at vælge den forste 
den bedste til Kasserer, da der ikke var nogle at vælge 
imellem, medens der fra anden Side fremfortes, at selv 
om Kassereren var mindre god, saa laa Fejlen for 
störste Delen hos Revisorerne, som glat væk satte 
deres Navn under Regnskabet uden at se efter om 
det i det hele taget var i Orden eller om Pengene var 
i Kassen. Desuden fremfortes, at da G. U. K. ikke 
havde nogen Del i Valget af de betreffende Lokal
kasserere ; men maatte akceptere de af Lokalforenin
gerne valgte, saa kunde G. U. K. heller intet Ansvar 
eller Tab habe af Afdelingskassererne. Endvidere øn
skede man Underretning om hvorvidt et Medlem i et 
Aar kunde hæve 20 Fr. i Sygehjælp og 20 Fr. i Rejse
understöttelse, da den paagældende Lovparagraf ikke 
mentes at udtale dette tydeligt nok.*) Grundet paa 
Afrejse valgtes Formanden ogsaa til Sekretær.

Med Naverhilsen
Th. Olsen, p. T. Sekretær.

*) Nej! I § 2 sfaar dog udtrykkelig 2 Gange, at 
Understotteisens aarlige Maksimum er 20 Fr.

Red, Anm.



40

Köln.
Foreningen afholdt Söndag den 7. Mai en större 

Keglefest hvor henved 30 Naver deltog. De vare alle 
mödte med et godt Humör og en velspækket Pung. 
1 Dagens Anledning gav Foreningen 3 Fade 01, da 
Naverne svedte vældigt af Anstrængelse. Keglingen 
gik med Liv ! og Lystighed til hen ved 8 Tiden, da 
Præmieuddelingen foretoges. Keglekonge blev V. An
dersen. Foreningens Trostepræmie fik vor Formand, 
Snedker Bergh, som havde slaaet de fleste Skæve.

Med skand. Hilsen
F. Johansen, Sekretær.rf: %*

Luzern.
Söndag d. 30. April afholdt Foreningen sin aar- 

ligo Stiftelsesfest ved en Udflugt pr. Damper paa Vier- 
waldstättersöen til Teilsplatte og derefter Spatseretur 
langs den berömte Axenstrasse til Flüelen, hvor man 
efter et Par Timers gemytligt Samvær med Damp
skibet tog tilbage til Luzern. Vejret var straalende 
og Deltagerne vare enige om, at det var en prægtig 
Tnr, Skade, at Deltagelsen ikke var saa stor som ön- 
skeligt var.

Til Lokalinspektör valgtes: H. Scherling, Maskin
arbejder, Kbhvn. Med Naverhilsen

P. Jensen, Sekretær.
* *

*
Wiesbaden.

Skand. For. har flyttet sit Lokale til Rest. z. Linde, 
Dotzheimerstr. 22c Paa Mödet d. 13. Maj besluttedes 
det at optage Kassereren, Hr. Snedker G. Lüneborg, 
som Æresmedlem af Lokalforeningen.

••i: *
Zürich.

Skand. For. har besluttet at udsætte sin Stiftelses
fest til iste Pintsedag (11. Juni). Der er udsendt Ind
bydelse til alle Skand. For. i Schweiz om Deltagelse 
i samme. Da Pintsen jo ret egner sig til en Udflugt 
til Zürich, vil Deltagelsen sikkert blive stor fra alle 
Sider. Red.

De skandinaviske Foreninger i Illustreret 
Familie-Journal.

Der er ret ofte rettet Opfordring til mig om ved 
Henvendelse til Redaktionen af Familie-Journalen at 
formaa den til at optage Rilieder af de skandinaviske 
Foreninger i Udlandet, i Ugeskriftet, sidst af Forenin
gen i Vegesack. Jeg har for nogle Dage siden haft 
en Samtale med Redaktören af Familie-Journalens 
»Nyt fra alle Lande«, Hr. Kaptajn Harald Harboe, om 
at optage nævnte Forenings Billede; men det blev 
nægtet, da det var et almindelig Foreningsbillede, man 
kunde kun optage Billeder over særlige Begivenheder 
indenfor de skandinaviske Foreningers Ramme, som 
Jubilæer, större festlige Begivenheder o. s. v. Bladet 
havde i Tidens Löb haft over 40 Billeder af skandi
naviske Foreninger, rundt om i Verden og det blev 
for ensformigt i Længden for Bladets Læsere.

Med skand. Hilsen 
Fr, Nielsen, Forretningsforer 

for Foreningen for berejste Ilaandværkere.
Köbenhavn, den 16. Maj 1905.

Brevkasse.
Murer A. Rosenberg, Hellerup, Murer Ove B- 

Hansen, Odense, og Snedker/, Christoffersen. Slagelse, 
bedes snarest opfylde deres Forpligtelser i Mainz, 
de ellers stemples som Afbrændere.

Tapetserer H. Penther, Kbhvn., bedes opgive sin 
Adresse til Foren, i Wiesbaden inden 1. Juni, da (W 
ellers tages andre Forholdsiegler.

Bern : Kort til Urmager N. Petersen.
Köln : Brev til Murerne Claus Hansen og Joh®1' 

sen, Maler Wallhegn, Snedker G. Michelsen, C. Ha®' 
mergren og Snedker E. Nissen. Hjemsledsbevis ^ 
Skrædder H. P. Hansen.

Zürich : Kort til G. G. Christensen.
Snedker M. Mikkelsen og Montör Bendt Rastn#3' 

sen bedes opgive deres Adresser til Redaktionen.

ik & ik  ANNONCER ik ik  $
-----------------------  —*

k j ö b e n h a v n !
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde h',e 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomn® 
---------------------- 1------------------------------------------- '

Kollektivannoncer.
JW " •vb-Æ  *

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Samsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30. 
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürsten wailstrasse-
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstö 
Hamburg: Rest. Ihümann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstf- 
St. Gallen: Blumenegy, Kornhausstrasse.
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennersh' 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Stadt Weissenbury, Hjörnet af DotZ' 

heimerstrasse og Wörthstrassj®

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebtihlstr. 45.

, Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz 

Herberge og Samlingssted tor Skatid. Danske Blad6

Redaktion og Ekspedition:
P. Jö rg e n s  en , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck yon J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Paa Grund a f  Helligdagen, Kr, Himmel
fartsdag, kan dette Nr. först ekspederes Fredag.

Fra Konstantinopel.
Hvis man vil have lidt U dby tte  a f  Sevæ r

dighederne saa er F redagen  ubetinget den 
Dag man sæ rligt m aa beny tte  til a t se sig om
1 K onstantinopel, thi denne D ag  er jo M uha
m edanernes »Söndag«. R e jse r m an t. E . fra 
Constanza T orsdag  Aften k an  m an være i 
K onstantinopel F red ag  M iddag. M an sörger 
saa for a t blive færdig ved D am pskibet saa 
hurtigt som m uligt og  g a a r saa op i G rand 
R ue de P era. H er i denne Gade, tæ t ved 
Tunnellen er Tem plet for de dansende Derwische 
(M unke) ; men m an m aa væ re der senest K l. i. 
Entreen er i F r. D e sees kun om F redagen . 
Om F redagen  kan  m an endvidere se Sultanen 
naar han  k ö re r til K irke. D et er et s to rarte t 
Syn m ed al den pom pöse M ilitærhallo som 
laves i den A nledning, idet ca. 20 R eg im en ter 
Infanteri og  K avalleri stables paa Benene. 
For at faa A d g an g  til a t se p aa  S tadsen kan 
man beny tte  2 F rem gangsm aader. E nten m aa 
man et p a r D age forud faa Tilladelse gennem  
Consulen, hvilket for en rejsende Svend er for
bundet m ed en Del Besværlighed, eller m an 
gaar lige derop og ser a t træ nge sig frem til 
M ilitærkordonnerne og söger sig  en ophöjet 
P lads D et sidste koster ingen T ing, der be
hoves kun en Smule K æ khed  og B ehæ ndig
hed. M an m aa dog væ re p aa  P ladsen  til 
senest K l. 12 og være forsynet med en Del 
U dholdenhed og  T aalm od da det hele varer
2 a 3 Timer.

Af de andre Sevæ rdigheder kan  nævnes 
de hylende Derwische, E ntre  1 F r , de ses kun 
om T orsdagen  i Skutari, sam tidig kan  m an 
beny tte  Lejligheden og  se den store K irke- 
g aard  m ed dens Millioner af G ravstene. Af 
Sevæ rdigheder som dag lig t ere aabne nævnes 
Den store Bazar, Sophiemosheen, E ntre 2 Fr. 
Duemoskeen, E ntre ’/2 F r. N aar man köbet 
for 10 — 20 P a ra  K o rn  og  ströer i Forgaarden  
kom m er D uerne flyvende ned i Tusindvis. — 
Endvidere G alata taarn  1 F r., K rigsm inisterium s- 
taarnet 1 F r., O ldsagerm usæet 1 F r. og  V aa- 
benm usæet 1 Fr.

D er findes en M asse E lendighed i K o n 

stantinopel, som i alle andre S to rs tæ d e r; men 
m an k an  ikke nok vog te sig for at give en 
B etler en Almisse, thi giver m an en noget 
m elder der sig p aa  staaende Fod  straks hun
drede andre T iggere

I  sidste A rtikel glem te jeg  a t meddele, a t  
naar m an vil opsöge vore Landsm æ nd Loko- 
m otivförerne P etersen  og  Larsen, kan  m an 
ogsaa henvende sig til P ortieren  p aa Bane- 
gaarden  i Stambul. P etersen  er gift og  boer 
i N æ rh e d en ; m en alene at finde ham  er um u
ligt. L arsen hor i Jedihule, • den 4de Station 
fra K onstantinopel. C. LindeloJ.

Stiftelsesfesten i Zürich.
Skand. For. Zürich h ar som bekend t den 

5. Juni bestaae t i 25 A ar idet den stiftedes 
den 5. Juni 1880. A f S tifterne ere endnu d e  
H rr. A rnold Hertz, S k iltefabrikant i Zürich, 
og  H. K ro n en b erg , Form er i Schaffhausen i 
Schweiz m edens de andre, forsaavidt de endnu 
ere levende, ere spred te for alle Vinde D et 
kan  ikke væ re vor O pgave a t skrive Forenin
gens Flistorie her i B ladet, dertil er P ladsen 
for kn ap  og vort K endskab  til Foreningens 
indre Liv for ringe. Af m angeaarige Medlem
m er har Foreningen foruden de ovenfor nævnte, 
endnu de H e rre r B ogbinderm ester J. Spetzler 
i Zürich som i en lan g  A arræ k k e  med usvæ k
k e t In teresse  h a r fört K assererposten , sam t 
M aler F. Faistrup-Jensen i K em pten (Schweiz). 
F oren ingen  har selvf ölgelig t i de m ange A ar 
væ ret til N ytte og  G læde for de Tusinder af 
unge rejsende H aandvæ rkere  der i dette T ids
rum h a r sög t A rbejde og  K undskab  i Zürich 
og  der er sikkert m ange H aandvæ rksm estre 
og Svende derhjem m e i N orden som med 
Glæde og T aknem lighed  vil mindes de Tim er 
de i deres U ngdom saar h a r tilb rag t i den skan 
dinaviske Forening i Zürich.

I A nledning af Stiftelsen h ar F oreningen 
beslu tte t a t afholde en s tö rre  Festlighed is te  
P in tsedag  som, efter hvad vi erfarer, vil tag e  
sin B egyndelse med en Fællesspisning Kl. 2 
E fterm iddag H erefter fotograferes alle Del
tag ern e  og  der aflæ gges senere et B esög i 
S tiftelseslokalet Om Aftenen Sam m enkom st 
m ed K oncert og  anden U nderholdning og  til 
S lut et lille Bal.
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D a dette  er sidste Nr. a f B ladet inden Stif
telsesfesten vil vi herm ed tillade os bringe 
Züricher Foreningen »Den farende Svend«s 
L ykønskning  i D agens Anledning og önsker, 
a t den endnu i m ange A ar m aa væ re et Hjem  
for vore rejsende Landsm ænd m ed re t m ange 
T ilkny tn ingspunkter til H jem landet. En S tö tte  
for vor rejsende Ungdom  og til Frem hjælp af 
de K undskaber vort H aandvæ rk  söger i U d
landet. P . J.

B. Foreningerne.
I Nr. 10 af »Den farende Svend« opfordrer Re

daktionen Berliner Foreningen til at afgive en Er
klæring, angaacnde Lokalkassesagen Vi skal heriil 
oplyse, at der i Berlin bestaar en lokal Forening siden 
1ste April 1904. Der fandtes denne Gang en Del Skan
dinaver i Byen, deriblandt flere Damer, som nok vilde 
være Medlem af den lokale Forening; men derimod 
ikke af G. U. K. hvad man for Damernes Vedkom
mende vel heller ikke godt kunde forlange. Dette gav 
Stödet til Oprettelsen af den lokale Forening, i det 
Bestyrelsen mente, ikke at skulde udelukke saadanne 
Mennesker fra alt Samkvem med de övrige Skandi
naver, fordi de ikke i tykt og tyndt tænkte akkurat 
som G. U. K. forlanger det af sine Medlemmer. At 
det hverken er Skruebrækkere eller Afbrændere og 
lign. som vi paa denne Maade faar ind i Foreningen, 
behöver man ikke at være bange for, da Lovene ere 
affattede saaledes, at Vedkommende skal »analyseres« 
mindst lige saa godt for at kunde blive Medlem af 
den lokale Forening, som for at kunde blive optaget 
i C. U. K. At disse Medlemmer ikke blot höster För
nöjelsen og de andre Goder, som Foreningslivet byder, 
men ogsaa faar deres Broderpart af Arbejdet ved For
anstaltningen af Festligheder og lignende derfor skal 
vi nok sorge, i det mindste her i Berlin, og der er 
vel ingen som kan nægte, at jo mere den lokale For
ening byder Medlemmerne desto bedre er den ogsaa 
i Stand til at holde dem samlede. Her er det ikke j 
Tilfældet, at disse Medlemmer af Hensyn til Bidraget 
ikke vil tilhore G. U. K., enhver enkelt kan jo have 
sine Grunde, som det vel ikke er absolut nödvendig 
at bekendtgøre for alle og enhver, de viser dog i det 
mindste, at de har lidt Interesse for den skandinaviske 
Forening, hvad man vel næppe kan sige om mange 
af de Svende der kommer syd fra, hvor de i de for
skellige Afdelinger samvittighedsfuldt har hævet al 
den Understöttelse de kunde faa og efter at have gjort 
ligesaa her vender Forening og G. U. K. Ryggen og 
lader som om de slet ikke eksisterer. Mon saa ikke 
disse Lokalkassemedlemmer indirekt skulde være G.
U, K. lige saa stor en Stötte, som de passive Medlem
mer efter Düsseldorfernes Forslag kan blive det direkt, 
da de jo efter dette Forslag faar Bladet for knap Halv
delen af, hvad der forlanges for det i Privatabonne
ment, og desuden skal de have Lov til at være med
bestemmende i G. U. K.s Anliggender, men saa har vi 
jo rigtignok ogsaa den Förnöjelse at kunde kalde dem

Centralkassemedlemmer og det er vel ogsaa noget 
værd. I det hele taget er Faren for denne Söslange 
vel ikke saa stor, da den i det mindste for Berlins 
Vedkommende og efter alt at domme og for Zürichs, 
er udelukket fra al Indflydelse paa C, U. K. Sager.

For Bestyrelsen for Skand. Haandværker- 
forening Berlin:

Sekretæren,
* *

*

Som Svar paa den af P. Jörgensen, i »Deri far. 
Svend«s sidste Nummer indsatte Artikel skal vi til
lade os at give folgende Oplysninger. .Jorgensen skri
ver, at hverken han eller Hovedbestyrelsen kender 
noget til den af os omtalte Ordning med Berliner For
eningen, angaaende dens Deling i A og B. Vi skal 
hertil kun tillade os at bemærke, at det skulde synes 
mærkeligt, hvis Hovedbestyrelsen ikke skulde have 
faaet dette for Öre, i en Afdeling som Berlin, hvorfra 
saa mange hundrede Svende mellem Aar og Dag spre
des til alle Sider; men Berlinerforeningen vil vel i 
denne Retning give de f'ornödne Oplysninger og skal 
vi forelöbig ikke komme nærmere ind paa dette. Med 
Hensyn til Jorgensens Bemærkninger om at aabne en 
Bagdör for Skruebrækkere, Afbrændere og andre Pa
rasitter som ere slettede i C. U. K. burde Jorgensen 
have sögt nogle nærmere Oplysninger forinden han 
tillader sig at bruge slige grimme Udtryk, thi vi ser 
nemling ingen Grund til, at Jörgensen skulde kunde 
antage, at vi kunde önske at söge vort Selskab i 
disse Kredse, og vore Love i Afdeling B. indeholder, 
baade Paragrafen om, at de skal være Medlemmer i 
deres Fagforening, og at ingen som staar til Restance 
i G. U. K. kan optages uden at denne er betalt, saa en 
Mulighed i denne Retning er altsaa fuldstændig ude
lukket. Hvad angaar Spörgsmaalet om hvorfor disse
B. Medlemmer ikke vil være i G. U. K. kan det vel i 
nogle Tilfælde have sin Begrundelse i ökonorniske 
Omstændigheder; men i de fleste Tilfælde vil det vel 
nok være, at de ikke föler sig beföjet til at staa i en 
Central-Understöttelseskasse, hvor deres Pligter til at 
yde ere i saa forsvindende Modsætning til deres Ret
tigheder til selv at nyde de samme Fordele som de 
rejsende Svende. Tanken med at hjælpe og stötte de 
rejsende Svende, kan vel ogsaa nok hos de fleste linde 
Sympathi; men de synes derfor ikke at vilde lade dem 
paalægge den Tvang som G. U. K. byder dem i denne 
Retning. At de derfor skulde være udelukket fra alt 
Samvær med deres Landsmænd i Udlandet synes vi 
ikke er rigtigt, og derfor er det at vi har faaet den 
samme Tanke som Berlinerforeningen ogsaa at give 
dem en lille Plads i Foreningen. Hvad angaar de 
spydige Bemærkninger om »Soslangen« som nu er 
dukket op paa Overfladen af Zürich, og hvis Bugt
ninger man har sporet i Köln og Düsseldorf ser vi os 
ikke i Stand til at udtyde, hvis Jörgensen vilde klar
göre dette lidt nöjere vilde det være os kært.

Zürich, 22. 5. A. Otto.
i f  **

* At mine Bemærkninger vilde fremkalde Svar 
saavel fra Berlin som Zürich var jo at vente, Læserne
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af dette kan saa maaske selv finde ud af, hvorfor 
B. Medlemmerne ikke vil være i G. U. K. En Tak til 
Hr. A. Otto fordi han paa Züricherforeningens Vegne 
giver os Besked om noget i B. Lovene som vi ikke 
kendte. Vi kan forsikre Hr. Otto om, at vi ikke har 
vidst noget om Berlinernes B. Forening og indtil vi 
Sk Meddelelsen fra Zürich, havde vi ingen Anelse om 
den nævnte Forenings Eksistens. Ganske vist fandtes 
der i Fjor efter en Beretning til Bladet (Nr. 16, S. 63j 
104 Medlemmer; men da vi det paagældende Kvartal 
ingen Medlemslister fik fra Berlin, af længst bekendte 
Grunde, var H. B. jo udelukket fra at kontrollere om 
dette, passede med G. U. K.s Medlemstal. Endelig i 
Februar eller Marts spurgte en Rejsende mig om den 
lokale Forening i Berlin og jeg gav ham da Anvisning 
paa »Freja« da jeg dengang intet vidste om B. Afde
lingen. lovrigt, af hvilken Grund skulde H. B. fortie 
Foreningens Ændring af Lovene ?

Hr. Ottos Forespörgsel om »Soslangen« dækkes 
med Udtalelsen fra Berlin,om det urigtige i at Lands
mænd svigter Foreningen og C. U. K. naar de ingen 
Brug har for dem mere. Bestyrelsen i Berlin beklager 
sig over, at G. U. K. Medlemmer svigter Foreningen. 
Mon det dog ikke maat.te staa G. U. K.s Medlemmer 
ligesaa frit i en By at tiltræde den lokale Forening, 
som det er for vedkommende Forenings Medlemmer 
at indtræde i G. U. K. Hvad jeg mener med »So
slangen« er saaledes denne Klasseinddeling af Skan
dinaverne som för eller senere vil före Ufred med sig 
og i alle Tilfælde er en temmelig unödvendig Splittelse 
af Kræfterne. For at anskueliggøre dette kan enhver 
jo overveje om hvorledes t. E. en Fagforening vilde 
være stillet hvis de bosiddende Medlemmer vedtoge 
kun at ville betale Bidrag til lokale Formaal. Vikle 
ikke en saadan Faglig Organisation blive lammet i en 
uhyggelig Grad? Der gives ganske vist Fag med ekstra 
Hejse- og Understöttelseskasser; men ved Siden deraf 
gives der Hovedorganisation for de andre Fællesbe
stræbelser. Vi har altid benævnet vor Centralisation 
med G. U. K.; men har vi ikke fremmet andre For
maal af særlig lokal Betydning for hver Forening ? 
Hvem tog Initiativet til Bibliothekernes Forögelse ? 
Var det ikke gennem C. U. K., at denne Bevægelse 
kom op og hovedsagentlig ved H. B.s Medarbejde, at 
den gennemfortes? Har vi ikke gennem »D. far. Sv.« 
reguleret Bladforholdene herude en Del bedre end de 
för vare gennem »Meddelelsesbladet* der eksisterede 
ved Lokalkasserne? Har vi ikke fra Tid til anden 
gennem Foredragsmanuskripter bidraget til at give 
Mödeaftenerne större Tiltrækning? Har vi ikke, ved 
at agitere lör G U. K, og skabt nye Afdelinger af 
denne höjnet Kendskabet til de Skandinaviske Fore
ninger i Udlandet ogsaa skabt större Tilgang til de 
lokale Foreninger der tilhörte G. U. K. ? Har vi ikke 
altid haft Foreningernes Fremgang saavel udad som 
indadtil for Öje ? Og nu staar man i to större Fore
ninger frem og siger, at C. U. K. udover Aandstvang 
og er til Hinder for Foreningernes Vækst. Ja, dersom
G. U. K. Medlemmerne vægrede sig ved at tiltræde de 
lokale Foreninger kunde vi forstaa Klagens Beretti

gelse. Lad os alle stræbe hen til at dette ikke bliver 
Tilfældet; men söger at löse Fællesopgaven: „Ens 
Rettigheder og ens Pligter for Alle

P. Jorgensen.

Bern.
Da vi endnu intet har erfaret fra vor bortrömte 

Kasserer, har vi overgivet Sagen til Politiet; men 
vore Penge faar vi vel næppe mere at se. Alligevel 
har vi ikke tabt Humöret. Söndag d. 28. Maj foretog 
Foreningen en vellykket Udflugt til Biel. Efter at 
have indtaget en lille Forfriskning og opvarmet Min
derne fra sidste Bielertur, marscherede Naverne under 
Skæmt og Latter til Taubenloch hvor den medbragte 
Hof-Fotograf tog forskellige vellykkede Billeder af 
Selskabet. Til Slut bleve vi dog klare over, at vi 
ikke kunde se os mætte paa Landskabet, hvorfor vi med 
prosaisk Rutine satte Kursen efter et Værtshus. Under 
Vejs havde Naverne rigelig Lejlighed til at glimre med 
deres Kendskab til det franske Sprog.

Alle vare enige om at have tilbragt en vellykket 
Söndag hvorfor der fastsattes flere Udilugter som skal 
finde Sted i nærmeste Tid. Derfor i Naver som har 
Lyst til at more Jer med at kravle omkring mellem 
Bjergene, kom til Bern med lange Tav. Her er bekvem 
Lejlighed til at lære lidt Fransk og der er godt at be
stille i de fleste Fag. Pladsen er spærret for Snedkere 
og Maskinister. Med skand. Hilsen

J. M. Petersen, Sekretær.
★  **

Davos.
Herværende Forening afholdt den 19. ds. M. sin 

Generalforsamling, Regnskabet fremlagdes og god
kendtes. Til Formand valgtes: J. Christiansen, Maler, 
Vejle. Næstformand: A. Solling, Maler, Aarhus. Kas
serer: A. Sjursen, Billedskærer, Bergen. Sekretær: 
H. Radoor, Maler, Fredericia. Bibliotekar: B. Soren
sen, Maler, Nyborg. Lokalinspektör: N. Rau, Maler, 
Vejle. Med skand. Hilsen

If. Radoor, Sekretær.
*  *

Köln.
Lördagen den 27. Maj havde Foreningen Besög 

af den danske Konsul Hr. Möller og Konsulatssekretær 
Black. Formanden böd Forsamlingen velkommen, 
hvorefter Konsulen overrakte os et Maleri af den 
danske Konge, som han i Anledning af Kongens Fod
selsdag havde skænket os. Derefter sang vi nogle 
raske Naversange og drak Masser af 01, da det var 
Konsulen som betalte det hele. Flere Taler blev holdte 
eftersom Stemningen steg, en Del Naver optraadte i 
deres Glansnumre som modtoges med stærkt Bifald, 
Kl. ca. 1 tog Konsulen Afsked, men vi fortsatte til 
hen paa Morgenstunden. Med Naverhilsen

F. Johansen, Sekretær.
* **

Foreningsmeddelelser.
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Mainz.
Paa Grund af Bortrejse foretoges Lördag den 20. 

Maj Suppleringsvalg til Bestyrelsen. Valgte bleve — 
Formand: A. Larsen, Snedker, Aarhus. Kasserer: H. 
Pedersen, Blikkenslager, Stege. Sekretær: Chr. Ditt
mer, Blikkenslager, Lyngby. Revisor : W. Willumsen, 
Blikkenslager, Nyköbing. Understotteisen udbetales 
daglig fra 12—1 i Foreningslokalet Rheinstr. 37.

Med skand. Hilsen
Chr. Dittmer, Sekretær.

* *
Stuttgart.

Söndagen den 28. ds. foretog herværende Forening 
en Udflugt til Digteien Schillers Födeby Marbach- 
Deltagerne samledes om Morgenen Kl B'/a ved Bane- 
gaarden og körte med Toget til Ludwigsburg, hvorfra 
vi spadserede til Marburg som ligger et Par Timers 
Vej derfra og hvor vi ankom ved Middagstid, efter at 
vi undeivejs havde holdt en længere Frokostpause og 
foretaget en lille Rotur paa Neckarlloden.

Ankomne til Marbach indtoge vi et solidt Maal- 
tid med tilhörende Ö1, besaa derefter Digterens Föde- 
hus samt Schillermusæet som indeholder hans Efter
ladenskaber og Originalværker, hans Manuskripter, 
Breve, Malerier og Billeder fra hans Samtid af ham 
selv og hans Familie — bl. a. ogsaa et af vor Lands
mand Digteren Jens Baggesen, som var en personlig 
Ven af Schiller. Derefter spadserede vi langs Neckar 
tilbage til Ludvigsburg, hvorfra vi med Toget vendte 
tilbage til Stuttgart hvor vi skiltes, trætte efter Dagens 
Ans træn gelser; men enige om i Fællesskab at have 
tilbragt en fornöj elig Dag.

Med Naverhilsen
A. Lauridsen, Sekretær.

Giv Agt!
Basel, 80. Mai.

Da Konflikten i Bygningsfagene vedvarer, beder 
vi Naverne paa det bestemteste at undgaa Basel ind
til nærmere Bekendtgørelse foreligger.

P. F. V .: A. Thorsting.
* **

Hamburg, 29. Mai.
Da der er udbrudt Konflikt i Murer- og Tømrer

faget, frabedes al Tilgang indtil videre
Sk. Haandvfor. t. Hamborg-Altona: 

Aage Olsen, Sekretær.

International Sammenkomst 
i Konstanz.

Til de skandinaviske Foreninger i Schweiz 
er vedlagt et Circular fra det tyske og östrig- 
ungarnske Arbejderparti i Schweiz og fra 
Soc.-dem. Forening i Konstanz med Indbydelse 
til Deltagelse i en international Festlighed den 
g. Juli i Konstanz, hvor Bebel, Greulich og 
Dr. Adler ville tale. Red.

Brevkasse.
Skrædder Andreas Sannæs fra Odalen i Norge, 

som i Vinter har opholdt sig i Stuttgart, kan ved Hen
vendelse til Politiet i Stuttgart faa den af ham tabte 
Pung med Indhold udleveret. Landsmænd bedes göre 
Sannæs opmærksom paa dette.

Snedker Chr. Jensen fra Kolding og Blikkenslager 
Jörgensen (Ringsted-Jörgensen) bedes hurtigst opgive 
Adresse til Fot. i Basel.

Snedker Hans Jensen fra Saksköbing bedes op
give sin Adresse til Otto Petersen, Klosterstrasse 2 Ilf 
Neumünster.

Basel: Brev til G. Hammergren fra Næstved.

ft fr ANNONCER få- $■

K J ÖBE NHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. 10. Möde hver Torsdag- 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse- 
Frankfurt a. M,: Rest. z. Lützow-Ech, Lützow- u. Yorksti’- 
Hamburg: Rest. Heilmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lussenhopp, Erste Rergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarteustr- 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest, z Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerstr- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z. Linde, Dotzheimerstrasse 22.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz. 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade,

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von .1. H. Wclti, Kreuzlingen.
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Ved

Skandinav isk  F o ren in g  Zürich 
25 A ars Jubilæ um

=  den 11. Juni 1905. ------- -
Af A. Otto.

Hvad Norden har mistet i hundrede Aar,
Da blodige Krige slog blödende Saar,
Det bragte en Skare af oplyste Mænd,
Det bragte os Folket tilbage igen.
Vel hostede Hæder og Ære vi nok 
Af Fortidens kæmpende Vikingeflok;
Men vidt over Veiden nu bæver vort Land,
Den oplyste nordiske Arbejderstand.

Som Myrerne myldre af Skovbunden frem,
At rejse og værne det fædrene Hjem,
Saa ogsaa i Zürich en Naverhær,
Har værnet det Hjem, der blev os saa kær, —
I tredelig Syssel, lig glödende Baal,
At skabe den Lykke vi satte som Maal. —
Og fremad det bærer, vi kunde vel se,
At kun ved at virke kan Underet ské.

Du Svend 1 som saa freidigt i Verden er vendt, 
Gör ret dig med Tiden og Rummet bekendt,
Og lyt til de Kloge, — det hæver din Aand,
Og styrker i Kampen din virksomme Haand.
Den herlige Sol vil imöde dig lé,
Og Mörket maa vige, du vil det skal ské.

Nuvel! Det er Ret, hver bunden Længsel,
Maa lös, maa ud af det snævre Fængsel,
Ud for at söge det skönne det gode, ■
Ud for at föle sig vel tilmode.
Om i Naturen, om gennem Tale,
Gennem Sang og Musik, er ganske det samme, 
Berige sin Aand, göre Sindet lyst,
Göre Hovedet klart, til at fode en Tanke,
Det er din Stræben, du Svend som tyst,
Din Vej gennem Verden maa vanke.

I Gamle, som skabte og rakte os Haand,
Som födte den Tanke i Zürich at knytte,
Nordens Sönner i Enigheds Baand,
Og alle I mange der bidraget har

Til al bringe det frem, — Jer Lön maa I föle 
1 Frugten det bar, —
At flere og flere sig stilled i Række, —
Jer Gerning var den at samle og vække. — 
Men I sonr Hk Plads i den sollyse Dag,
I Unge der flokkedes under vor Fane,
I.ad Fædrenes virksomme Gerning Jer mane, 
At kæmpe en Kamp, for den herlige Sag. — 
Og vis at 1 vil og kan vinde frem,
Saa at firsernes Lösen maa runge, —
At gavne og hjælpe den farende Svend,
Det er et Maal for os Unge.

Rejsehaandbogens 5te Udgave.
Man kan  ikke sige andet end F oreningen 

for berejste H aandvæ rlcere i K obenhavn sæ tter 
al K raft ind paa at give de unge udrejsende 
Svende den bedst mulige Vejledning gennem  
R ejsehaandbogen . Den nu foreliggende U d
gave er revideret og  om arbejdet i höj Grad, 
hvilket filene tö r frem gaa deraf, a t Bogen nu 
om fatter 336 Sider mod de 320 Sider i 4de 
U dgave. D er er saaledes i denne U dgave et 
helt A rk  mere, trods det a t den hidtil saa  
unödvendige Ballast, Om talen af K a th . Svende
forening og  K . F. U. M , er kaste t overbord

Forögelsen af Stoffet findes denne G ang i 
Om talen af de forskellige F'ag og  her er der 
sket en saa gennem gaaende Revision, a t det 
nok tø r siges, a t Bogen fuldstæ ndig er p aa  
H öjde m ed Tiden. Foruden dette er O rient
tu ren  bleven ko rrigeret ligesom o g saa  de for
skellige A dressefortegnelser over H e rb erg e r 
z. H eim ath, G æ stg ivergaarde, K om m unale A r
bejdsanvisninger, Sam lings- og F oreningsloka
ler for Skand. Foren inger o s. v. Fuldstæ ndig  
nye Afsnit findes om St. P eters  Gæstehjem  i 
K obenhavn  og  om Udstedelsen af A rbejds
b o g er i Tyskland. D a det til B ogen vedtöjede 
K o rt stedse er det samme, trods de Fejl vi 
allerede et P a r  G ange har om talt i »D. f. Sv.« 
ved de tid ligere U dgaver, m aa det antages, a t 
U dgiverne af vigtige G runde endnu bestand ig t 
lader K o rte t folge. D et tu rde derfor m aaske 
være p aa  sin P lads om anm odede Foreningen  
om saafrem t det da lader sig göre, saa a t 
lade et lille nöjag tig t Schw eizerkort folge m ed 
B ogen. D ette  Ö nske er d ik teret a f nödven-
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d ig t H ensyn til de m ange H undreder af iej- 
sende Svende, som ag te  sig til Schweiz. Li
geledes har vi i sidste Om tale af 4de U dgave 
p aa ta lt Fejlen i a t den i Leipzig udkom m ende 
»M alerzeitung« anbefales. »Die M appe« som 
u d g aa r i M ünchen, er t. E. betydelig  bedre 
o g  byder i faglig  R etn in g  betydelig  m ere til 
sine A bonnenter.

Alt i alt kan vi dog kun anbefale enhver 
a f vore Læ sere som ikke h a r B ogen, at an
skaffe sig samme, ligeledes er det a t anbefale, 
a t enhver f  orening især i de stö rre  B yer an
skaffer sig Bogens nye U dgave med de m an
g e  reviderede A dresser, saaledes at den kan 
frem læ gges som H aandbog  og  V ejviser for de 
n y  tilrejsende Landsm æ nd. P. J.

Rejsehaandbogen.
N u da 5te U dgave er udkom m en, b ringer 

jeg  p aa  vor Foren ings V egne, en hjertelig  T ak  
til Finhver, der h a r g ivet sit B idrag ved U d
fyldning af Schem aerne eller paa anden M aade 
y d e t os sin S tötte, thi kun ved en saadan  
Hjælp k an  R ejsehaandbogen  blive en virkelig 
V ejleder

V ed den hu rtige  V exlen a f U dgaver (4de 
U d g av e  blev udsolgt p aa  ca. 1 x/2 A ar) vil den 
ved R evisionen blive m ere og  m ere paalidelig. 
B ogen faas, som hidtil hos U ndertegnede for 
i K r  50 Ore, P orto  25 Öre, altsaa ved Ind
sendelse pr. Postanvisning 1 K r. 75 Ö re ; p aa  
K uponen  kan  Bestillingen skrives; men skriv 
endelig tydelig  A fsenderens A dresse .

A nvisningen koster fra T yskland 20 Pf., 
fra Schweiz og F ran k rig  25 C entim es; mod 
Postopkræ vning  2 Mk. 47 Pf.

Köbenhavn, den 9. Juni 1905.
Fr. Nielsen, p. T. Forretningsforer 

for Foren ingen  f. berejste  H aandvæ rkere , 
N örreb rogade 18 B.

§§$ Foreningsmeddelelser. §j|
Berlin.

Kassererens Adr. er nu: Cotlbuser-Str. Nr. 11 b 1111, 
bei Finner.

*  *
*

Mainz.
Den 27. Maj afholdtes et Ekstramöde, angaaende 

Lovændringerne og her vedtoges det at nedlægge en 
skarp Protest mod, saavel det fra Düsseldorf ind
komne Forslag, som mod de f. T. opblomstrende B.- 
Foreninger. For det förste vil det være et pekunært 
Tab for vor Kasse og derigennem for de rejsende 
Svende, dernæst synes det ikke at vise særlig Interesse 
for de farende Svende, som der ellers spindes saa 
meget om. Glem ikke, gode Landsmænd, at I vel og- 
saa selv en Gang har halt Staven i Haand og mærket

hvad det vil sige, naar man kan hente sin Under- 
stöttelse.

Derfor gode Landsmænd: Tænk eder om inden 
I laver de könne B Foreninger eller foreslaar Opta
gelse af ikke betalende Medlemmer. Det kan jo være 
meget rart at have mange Medlemmer i en Forening; 
men mange Medlemmer og en tom Kasse kan vore 
Foreninger vist næppe taale.

Med skand. Hilsen
Chr. Dittmer, Sekretær.

* **
Mannheim.

Skand. Forening Mannheim afholdt Lördag den 
27. Maj sin ord. Generalforsamling. Efter Regnskabets 
Godkendelse foretoges Bestyrelsesvalg. Valgte bleve: 
Formand: H. Larsen, Maskinarbejder, Flakkebjerg. 
Næstformand & Bibliothekar: H. Outzen, Snedker, 
Lögumskloster (gv.) Kasserer: S, Anton, Skomager, 
Soro (gv.) Sekretær: A. Halvorsen, Maskinarbejder, 
Rudkjöbing. Revisorer: J. Andresen, Hövler, Frede- 
rikshald, og R. Stump, Murer, Köbenhavn.

Endvidere foretoges forskellige Ændringer for 
Lokalforeningens Vedkommende, hvoraf skal frem
hæves: Bibliotheket stilles, mod et Pant eller eventuelt 
en Kavtion paa 1 Mk., til Medlemmernes fri Afbenyt
telse dog med det Forbehold, at strækker Laantiden- 
af Boger sig over 8 Dage, maa erlægges 5 Pfg. for 
hver Bog pr. Uge. Desuden vedtoges, at give hver 
tilrejsende Svend, som Samlingsattenen besöger For
eningen, en fri Bajer. Med skand. Hilsen

A. Halvorsen, Sekretær.
* **

Wiesbaden.
Skand. Forening afholdt Söndag den 21. Maj en 

meget vellykket Keglefest, hvortil Naverne fra Frank
furt og Mainz vare indbudte og talrigt rnödte.

Frankfurter-Naverne ankom Lördag Aften, hvor
for der blev arrangeret en lille Fest i Hulen, idet der 
til Velkomstdrik lagdes et lille Fad Ö1 op, hvorfor 
Frankfurternaverne öjensynlig bleve meget glade.

Kl. 7 Söndag Morgen mödtes Naverne for at bese 
Byens smukke Omgivelser, for derefter Kl. 10 atter at 
samles til en bedre Frokost i Hulen. Ved denne op- 
traadte de forskellige Naver fra Frankfurt i deres 
Glansnumre og det endte med, at den velnærede Kas
serer fra Frankfurt udnævntes til Montör afiste Grad 
færdig til 3die Afdeling.

Kl. 2 begyndte Keglespillet, som varede til Kl. 6 
Aften og som blev en meget vellykket Adspredelse. 
Keglekonge blev Tekniker P. M. Paulsen fra Wies- 
badenerforeningen.

Overskuddet blev 17 Pfg. som overgaves til Kas- 
sereren. Efter Keglefestens Slutning marscheredes til
bage til Hulen hvor der tilbragtes en gemytlig Aften 
i Fællesskab. Efter at have spist og drukket, gik vi 
i Gaasemarsch til Banegaarden, hvor vore Gæster ved 
11 Tiden dampede af med Önsket om et snarligt Gen
syn. Med skand. Hilsen

A. Christensen, Sekretær.
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Zürich.
Söndagen d. 11. Juni afholdt Züricherforeningen, 

som bekendt, sin 25aarige Stiftelsesfest. Kl. 7‘/a vare 
loreningens Medlemmer paa Banegaarden for at mod
tage de Naver fra Luzern, Bern, Baden, Schaft'hausen, 
Kreuzlingen og St. Gallen, som alle önskede at deltage 
' Festligheden der afholdtes i Hotel z. Krone. Klok
ken ca. 3 aabnedes Dören til den festligt ätnykkede 
Sal hvor de 74 Deltagere snart vare placerede ved de 
Udækkede Borde. Som Æresgæster vare indbudte 
Foreningens Medstiftere, d. Hrr. Arnold Hertz og H. 
Kronenberg, vor mangeaarige Kasserer Hr. .1. Spetzler 
samt G. U. K.s Forretningsforer, Hr. P. Jörgensen, 
Kreuzlingen. Stemningen ved Bordet var straks ud
mærket og forhöjedes ved Oplæsningen af en smuk 
Prolog samt en Masse Skaaltaler. Sange manglede 
heller ikke, idet der omdeltes to, begge sprudlende af 
Naverlune. Ved Bordet holdles i alt henved en Snes 
Taler saa der manglede sandelig ikke paa »aandelig 
Fode« til den legemlige do. Under Maaltidet med
delte Formanden, at Foreningen i Anledning af Stif
telsesfesten havde udnævnt sit TJaarige Medlem Hr. 
Faistrup-Jensen til sit Æresmedlem som en Tak for 
Udviste gode Tjenester til Gemytlighedens Fremhjælp 
i de mange Aar. Först henad Sekstiden sluttedes Fest
måltidet og nu begav Selskabet, som med de gifte 
Medlemmers Familier, nu var vokset til over 100 Per
soner, over i et nærliggende Anlæg for at blive foto
graferede. Da dette var overstaaet slog man sig ned 
i Hotellets Have til Mörkets Frembrud, idet man for
drev Tiden med Afsyngelse af vore gamle Slagsange, 
saavel som et lille Naverorkesters vellykkede Produk
tioner paa Mundharpe og Blikspande. Klokker 8 sam
ledes vi atter i Salen og her gik det lös med Op
træden af vore Komikere, Sangere og Skuespillere, 
Damekor, Hurtigmalere og Tryllekunstnere. Vi skal, 
bl, a. nævne »En Nat i Roskilde« iscenesat af V. Jensen. 
Oplæsning af P. Jörgensen, Hurtigmaleri af S. Sörensen, 
Lundblads Tryllekunster og »last not least« »gamle« 
Kronenberg der med ungdommeligt Lune gav adskil
lige komiske Numre til bedste og var en af dem der 
hostede mest Bifald.

I Dagens Anledning var der indlöbet Lykønsk
ninger og Telegrammer fra Dresden, Frankfurt, Mün
chen og Luzern, fra Naverne i Interlaken, fra Fore
ningens Medstifter, Hr. Bogbm. Riberholdt i Aarhus, 
og fra For. f. ber. Haandværkere i Köbenhavn. Först 
efter Kl. 1 sluttedes den efter alles Mening vellykkede 
Fest. Kl. 11 næste Dag samledes Festdeltagerne i 
Foreningslokalet, hvorfra foretoges en Fodtur op paa 
Züricherberg. Her spistes til Middag i det derværende 
»Volkshaus« og derefter foretoges en Tur omkring til 
de forskellige interessante Punkter, hvor Deltagerne 
forevigedes mindst en halv Snes Gange af tre tilstede
værende Naver-Amatör-Fotografer. Hjemturen fandt 
Sted over Waldhaus Dolder, hvor vi tik et meget lille 
Glas 01. Ved 41/? Tiden vare alle atter samlede i 
hulen, hvor endnu nogle af Navernes Kæmpesange 
lode. Her bleve saa endnu holdt et Par Taler som

tolkede Glæden over det behagelige Samvær og efter 
at et Afskedsbæger var drukket, begav man sig ved 
Sekstiden til Banegaarden for der endnu en Gang at 
tage Afsked med Naverne fra Schaffhausen, Kreuz
lingen og Bern; Kl. 8 rejste Naverne fra Luzern, og 
9Va de fra Baden. Alle vare de enige om at have til
bragt et Par smukke og gemytlige Dage i Fællesskab. 
Züricherforeningen takker herved paa det hjerteligste 
alle Skandinaver for udvist Opmærksomhed ved Ju
bilæet. Med skand. Hilsen

A. Lund, Sekretær.

Arbejdersang.
Melodi: »Ja vi elsker dette landet«.

Over vidt udstrakte lande 
bygge vi i Nord, 
spredt bland öer, sunde strande, 
dale, fjeld og fjord.
Bygder samle sig om kirke 
og fik orgelsang; 
hvad om Nordens hele virke 
samlet blev engang.
I en höitidsstemning sænker 
stille sig min sjel, 
naar jeg alle arner tænker 
i en nprdisk kveld.
Bagom disse lysse ruder 
Nordens arbeid bor, 
og af folkehjemmets guder 
bygges du, o Nord!
Hvert et bo fra fjeld og fjære 
rundt det vide land, 
bær dit stille virkes ære 
Nordens arbeidsmand, 
kan som sagabog fortælle 
om hvad sved der randt 
og hvor tungt du maatte trælle 
för du tomten vandt.
Thi dit virke stod alene, 
som de spredte hjem; 
först naar alle sig forene 
naar hver enkelt frem.
Först, naar alle hjemmets stuer 
her i ndunder pol 
samler sine arneluer 
findes Nordens sol,
Arbeidsmandl hvor end du slider 
rundt i Nordens land, 
gryr det nu mod bedre tider 
paa din himmelrand.
Alt, som sand oplysning vinder 
lyse op hver krog.
Og en solglad dag snart skinner 
på arbeidertog.

(Soc.-l)em.) ________ Jonas Lie.
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C. U. Ks. Adressefortegnelse.
Schweiz.

Arbon: Rest. z. Park Parkstr.
Basel: „ Sumsander, Rheingasse 19.
Bern: „ Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Davos: „ z, Löwen, Rathausstrasse:
Kreuzlingen : P. Jörgensen, Hauptstrasse 12.
Luzern: Hotel Bären, Pfistergasse.
St. Gallen: Rest. Blumenegg, Kornhausstr.
Zürich: „ z. Rothaus, 

Tyskland.

Marktgasse 17.

Berlin: Rest. Feuerstein, Alte Jakobstr. 75.
Bremen; „ Diercks, Ecke Wester- u. Brautstr»
Coin: „ z. Schwarzwald, Streitzeuggasse 37.
Dresden: „ z. Gänsedieb, Victoriastr. 30.
Düsseldorf: „ z. Dicken Jean, Ecke Jahn- und 

Fürstenwallstr.
Frankfurt a.M.: „ z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr.
Hamburg: „ A. Heitmann, GrosseNeumarkt21.
Harburg: „ 7. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Leipzig: „ Sauerbier, Ecke Lange- und 

Koiilgartenstr.
Mainz: „ Taunus, Rheinstr. 37.
Mannheim: „ »Stadt Ulm«, H 5, 12.
München: „ z. Walhalla, Ecke Augusten- u. 

Briennerstrasse.
Neumünster: J. M. Johansen, Schleussberg 21.
Nürnberg: „ Vater Jahn, Turnstr. 14.
Stuttgart: „ z. Blumenau, Ludwigstr. 28a.
Vegesack: „ M. Borjes, Sedanplatz 7.
Wiesbaden: „ z. Linde, Dotzheimerstr. 22.

Den sorte Tavle.
Nr. 370 Nicolai Petersen, Uhrmager, f. i Herning 

25. 4. 82, Jndmeldt i Bremen 12. 2. 04, 
forsvundet fra Bern med folgende Skyld:

G. U. K......................................... Fr. 73,85
Lokalkassen » 32,55
Indsamlet til Snedkerstrejken . » 36,50
Bibliothekskassen . . . » 28,60
Laant af 2 Landsmænd . . » 14.00
H u s l e j e ................................• 10,50

Fr. 196,00
Sagen er af Bernerforeningen overgivet til 

Politiet. Skulde nogen Landsmænd træffe Pe
tersen, bedes man have ham i Erindring. 

Kreuzlingen, 14. 6. 05.
Hovedbetyrelsen for C U. K.

............  —  I

Afstemningsresultatet
mangler endnu fra folgende Afdelinger: Luzernr 
Düsseldorf, Dresden, Hamburg, Harburg, Mannheim, 
Neumünster, Nürnberg, Leipzig, Vegesack, Wies
baden.

Vi gör opmærksom paa, at der skal afstemmes 
over samtlige i Nr. 10 fremsatte Forslag.

Endvidere bedes Sekretærerne i Davos, Berlin* 
Köln, Frankfurt og Mainz indsende Yalgresultatet 
over Valgene for Sæder for H. B' og K. U., da dette 
ikke er angivet i de tilsendte Breve.

Paa H. B. V.: P. Jörgensen. 
Kreuzlingen, 15. 6. 05.

-£  &  »  ANNONCER
4 a 5 Malere

finde straks Arbejde hos
JP. Jörgen sen , K reu zlin gen .

KJÖBEJVHAVJV.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. 10. Möde hver Torsdag. 
- Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
*

Foreningslokaler.
Basel: Best. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse.- 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstiv 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarlenstr 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest, z Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, EckeAugusten-u.Briennerstr. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest, z, Linde, Dotzheimerslrasse 22,

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 4b.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s  en , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.



Organ for Skandinaver i Udlandet.
Udgivet af de centraliserede Skandinaviske Foreninger,

■ , r - x r x m r x r w \ V '  i " ?

Afstemningsresultatet.
Sæde for H . B . : Arbon-Kreuzlingen-St. Gallen

180 St.
» » C. U K. Berlin . 103 -

N ürnberg  . 57 -

Lovændringer.
Paragraf Ja Nej P a ra g ra f Ja Nej
2 1 191 25 16 (Mch.) 35 191
3 199 — 17 164 26
5 214 — 18 110 71
9 137 85 2 1 132 83

io 121 97 22 188 12
U 125 91 24 c 215 16
12 184 14 24b 182 10
H 2 17 11 S t Gallen 144 52
*5 168 16 S tu ttg art 73 112
1.6 (St. G.) 195 29 D üsseldorf 24 174

I A fstem ningen har 17 A fdelinger deltaget. 
N æ ste H . B. M öde finder S ted  d. 13. A ugust. 

P a a  H. B.s V egne:
P. Jörgensen,

p. T. Forretn ingsforer.

Praktisk Skandinavisme,
(Efter «Norden»).

D enne U dtalelse, der blev v ed tag e t under 
fo rsam lingens enstem m ige Tilslutning, blev 
'kke som m an vel havde ventet den Loftestang, 
der skulde bæ re T anken  ud over de teoretiske 
Overvejelsers S tad iu m ; tvæ rt imod — den 
satte for læ ngere T id Punktum  for de told- 
Politiske E nhedsbestræ belser. T anken  b a r dog 
intet Ö jeblik væ ret död, den h a r blot i en Aar- 
række fört en laten t Tilværelse, indtil dens 
f  orkæ m pere nu igen h a r rejst F anen  og sam 
ler deres T ilhæ ngere i F lok  og Folge.

A t dette er sket netop nu, er ikke et blot 
°g  b a r t Tilfælde. T væ rt imod, det s taa r i 
nöjeste Sam m enhæ ng m ed den økonom iske 
Verdensudviklings nuvæ rende K urs, der er én 
stor T rusel imod de sm aa Nationer.

B eskyttelsespolitiken g aa r sin Sejrsgang  
Verden over. I stad ig  stigende G rad  om gæ r

der N ationerne sig m ed Toldm ure, der vanske- 
liggör A dgangen  til de frem mede M arkeder. 
O g sam tidig træ der p aa  det industrielle Om- 
raad e  Specialiceringstendensen, hvis Forudsæ t
ning netop er M asseproduktionen og  det store 
Afsætningsfeit, stæ rkere og stæ rkere frem. -■ 
D enne dobbelte Bevægelse rum m er öjensynlig 
en F are  for de sm aa N ationer, hvis E rhvervs
m uligheder er for begræ nsede og hvis Hjemme
m arked er for ubetydelig t til a t de kan  væ re 
»sig selv nok«.

G anske sæ rlig h a r den Cham berlain’ske 
Toldpolitik b id rag e t til a t berede Vej for de 
ny Sam lingsbestræ belser.

Ik k e  m indst i D anm ark  har M uligheden af 
Englands O vergang  til Toldsystem et sk ab t U ro 
og U tryghed, i alle Tilfælde i de K redse, hvor 
m an ikke hengiver sig til en blind Tillid til, 
a t England trods alt vil hæ vde sine Traditio
ner som Frihandelens Fljemsted.

A arsagen  til denne U try g h ed  ligger lige 
for Vore In teresser er i Ö jeblikket saa nöje 
k n y tte t til det engelske M arked, der er H oved
afsæ tningsstedet for vor A ar for A ar stigende 
L andbrugseksport, a t en S trom kæ ntring i den 
engelske Toldpolitik og m ulig derm ed.fölgende 
Told p aa Smör, Æ g  og F læ sk vilde ram m e 
dansk L andbrug  og derm ed hele Landet Ö ko- 
nomi m eget föleligt Som Forholdene h ar ud
viklet sig staar vi ökonom isk set i et A fhæ n
gighedsforhold til England, som under en for
andre t toldpolitisk Situation kan blive skæ bne
svangert for os. D et er altid heldigt at have 
flere S træ nge p aa sin Bue, og  under en Even
tualite t som den an tydede vilde det være af 
uvurderlig  B etydning at have et tilstræ kkelig t 
konsum dygtig t H jem m em arked at falde til
b ag e  paa.

N oget tilsvarende gæ lder i flere R etn inger 
ogsaa vore to B ro d erlan d e ; H vad  vilde d e t 
t. Ex. ikke betyde for N orge, om man i E n g 
land gjorde A lvor af den oftere frem satte 
T anke  a t erklæ re al Skibsfart mellem E ng land  
og K olonierne for K y stfa rt med U delukkelse 
af frem m ed T onnage.

D et er da disse forskellige Forhold, som  
ganske naturlig t har b ra g t en R æ k k e  anse te  
M ænd indenfor de skandinaviske R ig e r  p aa  
den Tanke, a t de tre  N ationer muligvis ved
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a t slutte sig sam m en kunde naa den S tyrke, 
den M odstandskraft og  Udviklingsm ulighed, 
om de hver fo r  sig savner. (Fortsættes).

Foreningsmeddelelser.
Berlin.

Söndag den 9. .Juli foretog Skand. Haandvfor. i 
Fællesskab med dansk Forening »Freja«, begunstiget 
af det dejligste Solskinsvejr, en Udflugt til »Neue 
Mühle«. Der var lejet et lille Dampskib og det var 
Bestemmelsen, at der skulde afsejles Kl. 8'/, fraJano- 
■witz-Briicke; men med sædvanlig Præcision kom 
Svendene dryssende i smaa Portioner og Klokken var 
■ca. halv ti, inden vi, med 150 Personer ombord, let
tede Anker. Henfarten paa den til sidste Plads op
tagne Damper, gik ret fornöjelig med Afsyngelse af 
Naversange, Bortlodning af danske Snapse og med at 
kaste Straahatte overbord. Ankommen til Bestem
melsesstedet, omkring ved 12 Tiden indloges Mid
dagen, hvorefter der toges fat paa Keglespillet. Efter 
en haard Kamp vandtes lsle Præmie at Hr. Asger 
Jakobsen. Kl. 4 marscheredes der til Skoven, hvor 
Festkomiteen havde arrangeret Tynde-, Tykke- og 
Langemandslob, ja selv Damerne vare med. 1ste 
Præmie vandtes af Hr. Eskildsen. Ved 6 Tiden gik 
■vi tilbage til Restaurationen, hvor vi rettede kolossale 
Angreb mod Værtens Beholdning af Pölser og 01.

Efter Præmieuddelingen holdt Festkomiteens For
mand en lille Tale, hvori han udtrykte Glæden over, at 
Sk. E'orening og »Freja« vare bievne enige om at lave 
Udflugt sammen og udbragte et kraftigt besvaret Leve 
for godt Samarbejde mellem de to Foreninger.

Derefter dansedes med Liv og Lyst et Par Timer 
indtil Afgangssignalet löd og vi maatte vende Næsen 
hjemad. Hjemturen gik meget fornöjelig og vi naaede 
Berlin ved 12 Tiden, enige om at have tilbragt en be
hagelig Dag sammen. Med skand. Hilsen

Halfred Sorensen, Sekretær.
* *

Bremen.
Den herv. Skand. Forening afholdt Lördag den 

15. Juli sin ord. Generalforsamling. Efter Regnskabets 
Godkendelse valgtes til Bestyrelse — Formand: N. G. 
Kjeldgaard, Maler, Aarhus (gv.) Næstformand: V. 
Jensen, Törnrer, Aarhus. Kasserer: E’. Jörgensen, 
Blikkenslager, Kbhvn. Sekretær: F. Alfhuon, Garver, 
Frederiksværk (gv.) ; Bibliothekar: A. S. Holst, Maler, 
Odense. Suppleant: Klasen, Tömrer, Nakskov (gv.) 
Revisorer: A. Sörensen, Tömrer, Nakskov, og A. Lian
sen, Murer, Nakskov. ,Humpelmester: V. Jensen, Blik
kenslager, Kobenhavn.

Kassererens Adresse: Schwanenstrasse Nr. 39, 
træffes fra 7—8 Aften. Med skand. Hilsen

F. Althuon, Sekretær.
*  **

Davos.
Lördag d. 22. Juli afholdt den herværende Skand. 

Forening en ekstraordinær Generalforsamling. Til Be

styrelse valgtes — Formand: Anders Sörensen, MaK 
Vejle. Næstformand: Gjottsche, Maler, Grenaa. Kas
serer: A. Sjursen, Billedskærer, Bergen (gv.) Sekretær 
Bernh. Sörensen, Maler, Nyborg. Lokalinspektör
H. Andersen, Maler, Odense. Bibliothekar: BundgaarJ 
Christensen, Maler, Aalborg,

Med skand. Hilsen
Bernh. Sörensen.

* **
Dresden.

Skand. Haandvfor. Vaulundur afholdt Lördag de®1 
8. Juli sin ord. Generalforsamling, Efter Regnskabet® 
Godkendelse valgtes til Bestyrelse — Formand: C1P 
Mortensen, Snedker, Odense. Næstformand: F. R. Ja
kobsen, Maler, Viborg. Kasserer: J. P. B. Thomsen 
Lithograf, Struer. ‘Sekretær: M. Nielsen, Gartner 
Assens. Bibliothekar: J. Christensen, Snedker, Kol
ding (gv.) Revisorer: E. Bjerregaard, Tapetserer, Ko- 
benhavn, og K. Jensen, Gartner, Kbhvn.

Lördag den 22. Juli afholdt Foreningen en Skyde- 
aften i B’oreningslokalet. Et Kaffebord med Dansi' 
Rugbrod gav Naverne en forbausende Kraft til at ga* 
paa, saa Skuddene knaldede lystigt hele A ftenen 

Skydekonge blev C. Nielsen, som for sin Dygtighed 
tilkendtes 1 Præmie- og en Egekrans, som han fof 
haabentlig vil bære med Ære.

Med skand. Hilsen
M. Nielsen, Sekretær-

* **
Frankfurt a. M.

Paa Nord. Forenings Generalforsamling d. 8. Joh 
valgtes folgende Bestyrelse— Formand: H. Behrenseft 
Maler, Æroskobing. Kasserer: Ch. Rasmussen, Mak1’® 
Nyköbing, F. Sekretær & Revisor: H. O. Hansen 
Gartner, ßröndom. Bibliothekar: A. Nielson, Smed 
Malmö. Suppleant A Revisor: A. Damsgaard, Sned' 
ker, Ringsted.

Kassererens Adr.: Ludwigstr. 1 II t. h. Rejseunde®'" 
stöttelse udbetales fra Kl. 7—8 Aften og om Söndage®1 
fra Kl. 1—2 i Foreningslokalet.

Paa Nord. For,s Vegne
H. O. Hansen, Sekretær- 
** *

Harburg«
Lördag den 8. Juli afholdt den herv. Skand. Fer- 

sin ord. Generalforsamling. Forhandlingsprotokolle11 
og Regnskabet godkendtes, hvorefter folgende Best!'" 
reise valgtes — Formand: H. Hansen, Maskinarbejde1® 
Nyborg. Kasserer: Isaaks, Uhrmager, Faaborg (gD 
Sekretær: J. Olsen, Maskinarbejder, Kbhvn. Bibh°" 
thekar: H. Petersen, Bödker, Aarhus (gv.) Suppleant 
P. Frost, Bödker, Nyköbing, Mors (gv.) Revisor01'' 
A. Sillaff, Maskinarbejder, Sönderborg, og C. 01sen> 
Maskinarbejder, Roskilde.

Rejseunderstöttelsen udbetales hver Aften melle"1 
6—8 af Kassereren Uhrmagerlsaacks, Erste Bergstr. / -  

Med skand. Hilsen Sekretæren.
** *
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Köln.
Lördagen den 16. Juli afholdt Skand. Foreningen 

ekstraord. Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes 
— Formand: R. Bertelsen, Maskinarbejder, Köbhavn. 
Næstformand: J. Petersen, Kommis, Frederikshavn. 
Kasserer: A. Monberg, Snedker, Odense. Sekretær: 
R. P. Hansen, Maler. Odense. Bibliothekar: Vald. 
Mortensen, Snedker, Horsens. Suppleanter: Malerne 
Ströh og Madsen. Lokalordner: J. Knudsen, Kobber
smed, Horsens.

Kassererens Adresse: Thieboldsgasse Nr. 28.
Med skand. Hilsen

R. P  Hansen, Sekretær.
* **

Leipzig.
Den herværende Forening har i længere Tid ikke 

givet noget Livstegn fra sig paa Grund af Medlems
mangel. Af sidste Aars Naverflok var kun 2 tilbage 
som besörgede Kasserer- og Sekretærposten.

Lördagen den 8. Juli var der imidlertid ca. 12 Na
ver tilstede ved Modeaftenen og Foreningslivet gen- 
födtes derfor paany. Efter at en Del nye Medlemmer 
vare optagne i Foreningen, valgtes der paa Kassererens 
Önske to Revisorer til at revidere Regnskabet, nemlig 
d. Hrr. H. F. Sörensen, Köbhvn., og Jacobsen, Hel
singör. Herefter forlystede vi os saa paa forskellig 
Maade til henimod Kl. 2 om Morgenen.

Lördagen den 15. Juli holdt Foreningen sin ord. 
Generalforsamling. rafter Regnskabets Godkendelse 
valgtes folgende Bestyrelse — Formand: A. Hansen, 
Maskinarbejder, Randers. Kasserer: H. Michelsen, 
Maskinarbejder, Helsingör. Sekretær: E. Moller, Ma
skinarbejder, Jægerup ved Haderslev. Bibliothekar:
V. Mikkelsen, Maskinarb., Kobenhavn. Suppleant: 
O. Jessen, Maskinarb., Kobenhavn.

Den nyvalgte Kasserer bor i Gutmutsstr. 38 II 1, 
Leipzig-Lindenau, hvor Rejseunderstöttelsen udbetales 
fra 6V2 til 7’/» om Aftenen.

Med skand. Hilsen
E. Möller, Sekretær.* **

Luzern.
Skand. For. afholdt Lördag den 15. Juli sin ord. 

Generalforsamling. Regnskabet godkendtes og folgende 
Bestyrelse valgtes — Formand: A. Hansen, Kobber
smed, Kbhvn. (gv.) Næstformand: J. Schmidt, Maler, 
Horsens. Kasserer: P. Jensen, Tomrer, Holstebro. 
Sekretær: B. Rocatis, Snedker, Kbhvn. Bibliothekar:
J. Malmöe, Snedker, Tönsberg. Lokalinspektör: J. 
Christensen, Snedker, Laurberg. Suppleanter : T. Chri
stensen, Blikkenslager, Maribo, og H. tlansen, Snedker, 
Gislev. Revisorer- O. Olsen, Snedker, Kobenhavn, og 
8. Sörensen, Snedker, Aarhus.

Kassererens Adr.: Werklaubengasse 4 III, træffes 
fra 6V4—7. Med skand. Hilsen

B. Rocatis, Sekretær.
* **

München.
Skand. Forening München afholdt Lördag den 8. 

Juli sin ord. Generalforsamling. Til Bestyrelse valg

tes folgende — Formand: N. P. Olsen, Snedker, Köge 
(gv.) Næstformand: C. Björklund, Snedker, Upsala 
(gv ) Kasserer : J, Magnussen, Forgylder, Kbhvn. (gv.) 
Sekretær : C. Axelsen, Snedker, Kolding. Bibliothekar: 
Syvertsen, Snedker, Kristiania. Lokalordner: Handl, 
Tapetserer, München. Med skand. Hilsen

N. P. Olsen, Sekretær.
*  **

Neumünster.
Söndag d. 16. Juli fejrede den skandinaviske Club 

sin förste Stiftelsesfest ved en Udflugt til Itzehoe. 
Straks efter Ankomsten indtoges Frokosten i Jærn- 
banekælderen, hvorefter Byens Seværdigheder bleve 
besete og derefter foretoges en Vogntur i Omegnen 
Ved Tilbagekomsten samledes Naverne om et veldæk
ket Bord for at stille deres nagende Hunger.

Efter Fællesspisningen toge vi per Bane til Eden- 
dorf, hvor den berömte Edens Have ligger, der var 
meget baade morsomt og mærkeligt at se og höre 
efter at have tilbragt Eftermiddagen med at drikke 
spise, danse og drikke vendte vi tilbage til Neunmu- 
ster Kl. 9V2.

Vejret var straalende og alle Deltagerne vare enige 
om at have tilbragt en rigtig fornöjelig Dag.

Med skand. Hilsen
■J. Christiansen, Sekretær,

:J< *
St. Gallen.

Skand. For. afholdt Lördag den 15. Juli sin ord. 
Generalforsamling. Til Bestyrelse valgtes — Formand: 
V. Riisfeldt, Skrædder (gv.) Næstformand: P. Chri
stensen, Snedker (gv.) Sekretær: J. Aase, Maler. 
Bibliothekar: C. Jensen, Tömrer (gv.) Suppleanter: 
H. Kjær og Pedersen. Revisorer: Geertsen og Pe
dersen.

Generalforsamlingen sluttede med en gemytlig Af
sked for den thv. Sekretær Olsen, Kapelmester Balling 
m. fl. Med skand. Hilsen

J. Aase, Sekretær.
*  **

Vegesack.
Den herv. Skand. Forening afholdt sin General

forsamling Lördagen den 1. VII. 05. Regnskabet frem- 
lagdes og godkendtes. Til Bestyrelse valgtes •— For
mand: Chr. Petersen, Nitter, Randers (gv.) Næstfor
mand: Chr. Petersen, Klejnsmed, Aarhus. Kasserer:
O. Christiansen, Maskinarbejder, Kobenhavn (gv.) 
Sekretær: C. Christiansen, Kleinsmed, Kobenhavn. 
Bibliothekar: R. Jörgensen, Kleinsmed, Odense. Supp
leanter: Aksel Rasmussen, Kleinsmed, Kobenhavn, og
F. Johansen, Kleinsmed, Hobro. Revisorer: H. Jensen, 
Nitter, Kbhvn. (gv.) og Bergmann, Kleinsmed, Kbhvn. 
Humpelmester: Radikt, Metalarbejder, Kbhvn.

Söndagen den 4de Juni druknede vor Landsmand 
Albert Westerlund. Begravelsen foregik Lördagen den 
10. Juni, alle Naverne fulgte Kisten til Graven. For
eningen har besluttet, at den skal vedligeholdes Graven.

Med skand. Hilsen
C. Christiansen, Sekretær.

*  *♦
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Zürich.
Lördagen den 22. Juli afholdtes den ordinære Ge

neralforsamling. Til Bestyrelse valgtes — Formand: 
A. Otto, Posamentmager, 'Kbhvn. (gv.) Næstformand:
P. Nielsen, Skomager, Karise, Kasserer: J. Spetzler, 
Bogbindermester, Aarhus (gv.) Sekretær: A. Lund, 
Kbhvn. (gv.) Bibliothekar: J. Lunddahl, Stockholm 
(gv.) Lokalinspektör: L. Hansen, Köbenhayn. Supp
leanter : Uressier, Kbhvn., og Wiesendanger, Zürich.

Det vedtoges at danne et Hjælpefond for syge og 
trængende Naver og der nedsattes en Kommission paa 
5 Mand i dette Üjemed. Endvidere kom folgende af 
flere Svende underskrevne Forslag, til Diskussion: 
, . /  B.-Afdelingen han kun gifte og bosiddende Naver 
over 30 Aar blive optagne.“. Det kan nok være, at 
dette Emne satte Sindene i Bevægelse og Generalfor
samlingen trak derfor ogsaa ud til langt hen paa 
Natten. A. Hertz indbragte et Tillægsforslag om, at 
Foreningen nedsatte en Kommission til at indlede 
Underhandling med Hovedbestyrelsen om Omforand- 
ring af Lovene, angaaende Lokalforeningerne, hvilket 
Forslag ogsaa blev vedtaget. Da Hovedforslaget kom 
til Afstemning, viste det sig, at Stemmerne omtrent 
stode ens idet Forslaget blev vedtaget med 23 Stem
mer mod 20. Den bevægede Generalforsamling slut
tede först Kl. 2.

Söndag d. 23. Juli afholdt Foreningen en Keglefest 
i Küssnacht. Om Morgenen Kl. 9 tog ca. 40 Naver 
med meget faa Damer per Dampskib til Küsnacht. 
Först besaaes Keglebanen i Rest. Seegarten, hvorpaa 
der spistes Frokost; herelter gik vi en Tur op ved 
Vandfaldene i Skoven. Ved Et Tiden vare vi atter 
paa Pladsen og efter at have spist til Middag, tog 
Keglespillet sin Begyndelse. Der blev slaaet en for
færdelig Masse »Skæve«; men det endelige Resultat var 
dog, at Faistrup-Jenseu blev Keglekonge og fik en 
meget flot Humpel, udleveret Peberroden fik Slagter 
Levin og Damernes Pris vandtes af Frk. Frieda Plein- 
zelmann. Ved 8 Tiden toge vi hjem med Toget, alle 
enige om at have tilbragt en vellykket Dag.

Med skand. Hilsen
A. Lund , Sekretær.

Emblemet.
I Afstemningen har 21 Foreninger deltaget, ved 

Moderne vare 431 Medlemmerne til Stede. Stemme
afgivningen var folgende:

Nr. 2 — 137 St. Nr. 3 — 80 St. Nr. 4 — 20 St.
» 5 — 95 » » 6 — 27 . » 7 — 2 »
» 8 — 9 » » 9 — 17 » » 10 — 13 »
» 12 — 23- » ialt 423 Stemmer.
De övrige 8 Stemmesedler vare blanke 
Paa Hovedbestyrelsens Möde i Sopdags i Arbon 

besluttedes det, at anmode Foreningerne foretage en 
ny Afstemning over de 3 Ekspl. Nr. 2—3 og 5, som 
have faaet de fleste Stemmer; men dog ikke tilstræk 
keligt til, at H. B. kan erklære et af dem for antaget 
med de foreliggende Stemmeantal. Resultatet af Om
stemningen bedes indsendt til 20. August.

Paa H. B.s V.: P. Jörgensen.

Brevkasse.
Nr. 425 Th. Olsen, Mekaniker fra Kbhvn, bedes 

opgive sin Adr. til Nord. For. Frankfurt.
I Nord. For. Frankfurt a. M. ligger 2 Kort til 

Maler S. Sörensen, 2 Kort til Snedker Erik Nissen, 
2 Kort til Murer G. Sörensen, i  Kort til Peter Godt.

I Shand. Forening Mainz ligger Brev og Kort til 
Murer Rosenberg.

Paamindelse!
(For Landsmænd med en daarlig Hukommelse.) 

Nr. 1055 B R. P. Daugaard, Blikkenslager, f. i Hor
sens, og

Nr. 1066 B A'/.el Petersen, Smed fra Sundby,
bedes ikke glemme deres Gæld i Vegesack.

Sk. For. Vegesack.

f å  f å  f å  ANNONCER f å  f å  få

Extrafortjeneste.
En Landsmand som er eller kommer til LiégØ, 

kan danne sig en god Extrafortjeneste ved at samle 
Kataloger og Tryksager paa Udstillingen.

Nærmere ved hurtig Henvendelse til
T egnelæ rer S. Kn- Pedersen, 

Ordrup pr, Merlöse, Danmark.

ST. GALLEN. " 
Vask og Strygning ‘SJS5Ä*

Töjet afhentes i Rest. Frick, Linsenbühlstrasse.

K JOB EN HAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. tO. Möde hver Torsdag' 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse« 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. YorkstP 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schioarzioaid, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. KohlgartenstP 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest, z Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest .Walhalla, Ecke Augueten-u.Briennerstr- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z .Linde, Dotzheimerstrasse 22._^

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Best. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, MarktpDj2' 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blagg.’
Redaktion og Ekspedition:

P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12, 
Kreuzlingcn (Schweiz).

Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzungen»
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Sjöormen.
Em edan i diskussionen om A- og B-före- 

ningarne en m ycket viktig om ständighet synes 
häfva blifvit helt och hållet bortgläm d, och 
då jag  sjelf skrifvit »Lovene for Skandinavisk 
Haandværkerforening- i Berlin« beder ja g  få 
yttra mig i saken, men m åste för a tt kunna 
göra detta  tydligt nog  först om tala dennas för
historia.

N är ja g  1898 första gången kom till Berlin 
fann ja g  till min sto ra  glädje en kraftig  och 
liflig förening af N aver från alla tre  Nordens 
länder men hindrades sjelf till följde a f  resor 
att deltaga i föreningslitvet. Sedan jag  i fyra 
års tid ströfvat om i T yskland, m en ej kom 
mit till en enda plats der en skandinavisk för
ening fans kom ja g  1902 tillbaka till Berlin 
tör a tt b o sä tta  mig der och tillträdde strax  
»Skandinavisk H aandvæ rkerforening«, som då 
hade smultit ihop till en liten klick. Efter 
någon tid blef jag  invald i styrelsen, som ja g  
i olika funktioner tillhörde till Juni 1904. Jag  
forsökte s trax  u tfo rska orsaken till föreningens 
tillbakagång för att finna e tt botem edel däre
mot och fann genom  a tt i all stillhet g ran sk a  j 
föreningens böcker och p ap p er a tt denna till
bakagång  daterede sig från den tid, förenin
gen beslöt a tt in träda som afdelning i C U .K .

D å naturligtvis detta  beslut a tt ansluta sig 
till och a rb e ta  för en god  sak, i och för sig 
icke kunde hafva sådana fö r föreningen m en
liga följder observerade ja g  i all stillhet för
eningens och särsk ild t styrelsens sä tt a tt hand- 
hafva föreningens angelägenheder och fann 
felet ligga däri, a tt föreningen, som förr blif
vit ledd som en förening för S kandinaver i 
Berlin, och som en hjelp och ett stöd för re 
sande N aver, nu uteslu tande leddes som en 
afdelning i C U .K . och a tt de lokala in tressena 
nästan helt och hållet tillsidasattes. Ja g  upp
ställde nu för m ig sjelf e tt program  med tre  
hufvudpunkter och beslöt a tt a rb e ta  för att 
genomföra detta. Nyligen höll ja g  i förenin
gen ett fö red rag  däröfver som dock blef min
dre nådigt upp toget på g rund  af N avernas och 
därvid särskild t de y n g re  danskarnes kända 
obenägenhet, a tt tän k a  allvarligt öfver allvar
liga tings.

Punkt Nr. 1 var att omarbeta föreningens »Love« 
så att de lokala intressena kunde tillvaratogas i mån 
af 1'orhållandena på platsen. Härtill var enligt min 
mening nödvändigt att draga i Berlin bosittande Skan
dinaver, som icke hafva något särskildt intresse af att 
tillhöra C. U. K. till föreningen. När jag 1903 på Ge
neralforsamlingen i Januari blef vald till Ordförande 
ställde jag också ett förslag i denna riktning och det 
blef då öfverlåtet till styrelsen att utarbeta ett förslag 
til »Love«. Föreningen bestod då af 12 — säger och 
skrifvor 12 verkliga medlemmar —. Sedan vi hållit 
en del möten, men ingen utom jag sjelf skrifvit ett 
enda ord utarbetade jag på egen hand ett förslag till 
»Love for Skandinavisk Haandværkerforening i Berlin« 
som förelädes föreningen på ordinarie Generalförsam
lingen i April 1903. Detta blef dock förkastadt med 
den motivering, att det stod i strid med Lovene for
G. U. K. Jag omarbetade nu mitt förslag delvis och 
föreläde det åter på extra Generalforsamling i Juni 
sormua år då det åter af samma orsak blef förkastadt 
eller rättare blef tillbakavisadt till att omarbetas i det 
alt föreningen erkände den princip, som låg till grundi 
för detsamma.

Så kom berättelse öfver hufvudstvrelsemötet i 
Ai'bon den 1, November 1903 som bland annat inne
höll: »Afdel. i Davos önsker Oplysning om, hvorvidt 
derboende bedrestillede Landsmænd som önske stötte 
Lokalforeningen kunne optages. Hertil svares, at H.B. 
billiger at saadanne optages som Passivmedlemmer af 
Lokalforeningen; men naturligvis ikke have nogen 
Stemme i G. U. K.s Anliggender. (D F. S. II. Aargang, 
Nr. 46, Lördag den 14. November 1903).

Jag' blef nu uppmanad att återigen framkomma 
med mitt förslag och en komité valdes för att granska 
detsamma och företaga den ofvan nämda omarbet
ningen och slutligen antages på extra Generalforsam
ling i Februari 1904 de »Love« vi nu i Berlin hafva 
för lokalföreningen.

Som man ser, ha vi här i Berlin icke gjort annat 
än hvadH. B, redan före denna tid har »sanktioneret« 
för Davos. Skillnaden är blot den att i Davos ialas 
om »bedrestillede Landsmænd« under det att våra 
passivmedlemmar äro vanliga arbetare af vår egen 
klass, men vi mena här att hvad som är den ena rätt, 
bör vara den andra billigt, hur skulle det eljos gå med 
den af P. J. i Nr. 11 at D. F. S. d. år uttalade sköna 
satsen: »Ens Rettigheder og ens Pligter for Alle.«

Dobrilugh, den 7. August 1905.
Med skand helsning Anal Löfgren.
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Hr. Löfgreens Indsendelse bringer et Par ny Syns
punkter som foranlediger mig til en Irnödogaaelse,

Om de lokale forhold i Berlin kan jeg ikke ud
tale mig, da jeg ikke personligt har været der som 
Hr. L.; men selv om Medlemstallet i den anförte Tid 
er gaaet tilbage betyder dette nærmest, at den der
værende For. har haft en daarlig Ledelse. I hele sin 
Sammensætning er G. U. K. vokset og der har endnu 
ingen Stagnation, været at mærke. Da Berlin 1901 i 
April tiltraadte C. U. K,, var Medlemstallet i G. U. K. 
ca. 250, nu etter 4'/2 Aars Forlob er det ca. 800. At 
Svindet i Berlin i hin Tid udelukkende synes at være 
af lokal Natur fremgaar at liere unge Landsinænds 
Udsagn, hvilke alle vare overensstemmende, de havde 
været Medlem i Berlin; men sagde alle, at Moderne 
ingen Tiltrækningskraft havde paa Grund af en Del 
ældre Landsrnænds Kandestöberier og personlige Kævl 
der indblandedes i enhver Diskussion og hvorved alle 
uinteresserede tabte Lysten til at deltage i Möderne. 
Som et andet Exempl. kan anföres Hamborg der er 
oblig. Afd. af C. U. K. den startedes for ca. 27« Aar 
med 15 Medl., nu har den ca. 160 Medl. Her har den 
oblig. Indtrædelse saaledes ikke skadet noget og de 
andre Skand. For. i Hamborg som ikke vil indtræde 
i G. U. K., har stedse haft Svindet paa deres Side.

Hvad H. B.s Sanktion af Davoserforeningens Be 
slutning angaar, da handler det sig om en Forening 
i en lille By, den virker med faa Medlemmer. 2 eller 
B »bedrestillede« Landsmænd der aldrig deltog i -Mö
derne og overhovedet kun havde lidt Samkvem med 
Foreningens Medlemmer, erklærede sig villige til at 
indtræde i Foreningen og betale samme Aarsbidrag 
som de övrige Medl.; men paa Betingelse af, at de 
Penge de indbetalte i For. anvendtes til lokal Under
støttelse for Gennemrejsende i Davos. Vi gik ind paa 
denne Ordning, da vi i förste Linie ikke vilde afskære 
nogen Rejsende fra at faa den störst mulige Hjælp, 
dernæst fordi de 3 Herrer ikke gjorde Krav hverken 
paa Bladet eller nogensomhelst anden Rettighed i 
Foreningen.

Om do nye JB-Medlemtner har ligesaemegen Sym
pati for rejsende og trængende Landsmænd har vi 
endnu intet hört, tværtimod synes det efter alt at 
dömme kun at være Kniberi der har fodt B-Forenin- 
gerne. En B-Nav i Zürich har overfor mig udtalt, at 
B-Medlammer altid vil være villige til at lade Hatten 
gaa rundt for en trængende Svend paa en Mödeaften. 
Ugen har 7 Dage; men en Forening kun 1 ugentlig 
Mödeaften, ergo er en trængende Svend i 6 a 7 Til
fælde afskaaret fra at faa en »B-Hatte-Understöttdse«. 
En Form for Understøttelse der altid er bleven folt 
som et Tiggeri, lige ubehagelig for den ydende som 
den nydende og som giver Understotteisen Karakter 
af en Barmhjertighedsgerning og ikke höjner Bevidst
heden om det Krav enhver af os har til hinanden.

P. Jörgensen.

1 Praktisk Skandinavisme,
(Efter «Norden »j.

Talm æ ssigt vilde en Toldunion for Danmark 
og  Norge betyde en U dvidelse a f  M arkeder til 
det firdobbelte, for Sverige en Udvidelse til det 
dobbelte. Som toldpolitisk E nhed  vilde de tre 
R ig e r  danne et M arked p aa i o Millioner Men
nesker, en F ak to r, som dog vilde have Magt 
og  Midler til a t skaffe sine In teresser respek
terede overfor frem m ede O vergreb  og som i 
det Hele vilde have M ulighed for Ökonomist 
a t hævde sin Stilling i det store Verdens
orkester.

D et nære S læ gtskab, det fælles Spr og, det 
Sam arbejde, der allerede p aa  saa m ange andre 
F e lte r b estaa r — alt dette  skulde synes at 
give Betingelser for en saarlan Tilnærmelse. 
O g hvad der ved en toldpolitisk Forbindelse 
er væ sentlig: D e tre  N ationer synes p aa  Er
hvervslivets O m raade a t supplere hinanden- 
A lene et Blik p aa  den procentvise Fordeling 
a f  A realerne i de tre  L ande giver en Antyd
ning i denne R e tn in g ; Tallene henviser nem
lig i frem træ dende G rad D anm ark til Ager- 
b ru g  og  de dertil kny ttede P roduktioner. — 
Sveriges og  N orges specielle F elter er Skov- 
og  B jergdrift og  hvad  derm ed naturlig t fölger. 
O g for N orges V edkom m ende kom m er jo saa 
dertil som en sæ regen betydningsfuld Faktor 
F iskeriet

D og  dette  er jo kun ufuldkom ne A ntyd
ninger. E t saa betydningsfuldt Skrid t som en 
Toldunion forudsætter naturligvis en incigaaende 
U ndersögelse. D et er denne Undersögelse, 
denne »Udredning«, som »Nordisk Forening 
til ökonom isk Sam arbejde« h a r sa t sig til Op
gave  - Foreningens Tilblivelse er vel i sig  selv 
en Sym patitilkendegivelse overfor T anken om 
en nordisk T o ldun ion ; m en m an h ar ikke pro
k lam eret denne som det d irekte Maal. D et et 
forelöbig Udredningen m an vil, en objektiv  og 
uhildet U ndersögelse af M ulighederne og Be
tingelserne for en absolut eller en partiel Told
union D anm ark, S verige og N orge imellem-

Selv om R esu lta te rne  af denne Undersö
gelse vil vise sig gunstige, vil det endelige 
M aal — en nordisk Toldunion — utvivlsomt 
ligge et go d t S ty k k e  ud i Frem tiden.

L ige saa naturlig t det er, a t T anken  om 
en nordisk Toldforbindelse p aa  ny og  med 
S ty rk e  rejses netop nu, lige saa vist er det, 
a t Gennem förelsen trods alle naturlige Betin
gelser under de Jo rh aan d en  væ rende toldpoli- 
tiske K onstellationer indenfor de tre  R ig e r vil 
m öde en R æ k k e  praktiske V anskeligheder.

M edens Sverrig  — og  hvad  der gælder 
dette  Land, gæ lder forsaavidt ogsaa det andet 
U nionsrige N orge — i de senere A ar fuld
stæ ndig  giver sig Protektionism en i Vold og
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omgærder sig m ed stad ig  höjere T oldskranker 
til Værn for den indenlandske Industri, lever 
man i D anm ark vedblivende under F rih an d e
lens Tegn. I  Ly af T oldskrankerne er der i 
Sverig opelsket en Industri, som vel allerede 

' nu begynder at fole sig  try k k e t a f  M arkedets 
Lidenhed og gæ rne vil have Grænsepælene 
tykket læ ngere ud, men som dog under ingen 
Omstændigheder k an  tæ nke sig at opgive et 
Gran af den B eskyttelse, den én G ang har 
vundet. T væ rt imod — Lösenet er s ta d ig : 
Höjere o p !

P aa den m odsatte Side s taa r D anm arks 
dygtige Landsm ænd, som fanatisk svæ rger til 
Frihandelens Fane, under hvilken de h ar til
kæmpet danske L andbrugs-A rtik ler den aner
kendte Försterangsstilling  p aa  det engelske 
Marked Ik k e  for nogen P ris vil de gö re  p ro 
tektionistiske Indröm m elser. O g i K ra ft af 
deres overvældende R epræ sentation  i L andets 
Rigsdag sidder de inde m ed det afgörende Ord. 
Den nuvæ rende R eg erin g  har desuden paa sit 
Program en frihandelsvenlig Toldrevision, som 
Agrarerne sæ tter alt ind p aa  a t frem skynde. 
Men forövrigt m aa det ogsaa fornuftigvis ind- 
tömmes, a t D anm arks Stilling for saa vidt er 
Siven, som Betingelsen for dets Tilslutning til 
en nordisk Toldunion m aa væ re, a t vort F o r
hold- til det engelske M arked ik k e  derved for
tykkes.

O g nu endelig de svenske og norske A g ra 
rer — ja  for dem findes der næ ppe noget 
værre Skræm m ebillede end T anken  om fri 
Konkurrence med det frem skredne danske 
Landbrug.

A t skabe et K om prom is mellem disse for
skellige m odstridende In teresser, vil næ ppe 
være ganske let. Forinden m an naar saa vidt, 
maa Jordbunden beredes og det bliver »Nor
diske Forenings« næste O pgave. Forstaaelsen 
af et Toldforbunds B etydning m aa træ nge dy
bere ned i Befolkningen, saa vist som T ankens 
Gennemførelse vil kræ ve en gensidig  Offer
villighed — et vist S torsyn, som form aar a t se 
ud over alle de sm aalige Hensyn, der uvæ ger
lig m elder sig.

Om T anken er levende i alle tre  R ig er, er 
der da kun ringe Sandsynlighed for, a t den 
Generation, som nu sæ tte r sit A rbejde og sine 
Kræ fter ind p aa  denne store Sag, vil opleve 
at se den virkeliggjort. H. St.

IH Foreningsmeddelelser. | j |

Düsseldorf.
Lördagen den 1. VII. 05 afholdt herværende For

smag Generalforsamling, hvor folgende Bestyrelse

valgtes — Formand: V. Poulsen, Maler, Esbjerg (gv.) 
Kasserer: A. Rand, Kommis, Esbjerg (gv.) Sekretær: 
P. Jespersen, Maler, Thisted. Bibliothekar: J. Sorensen, 
Tömrer, Möen. Lokalinspektör og Humpelmester: 
V. Olsen, Maler, Storehedinge. Til Suppleanter valgtes 
Malerne Rasmussen, Skive, og Larsen, Odense. Da 
Regnskabet ikke var ganske færdigt, blev det vedtaget 
at afholde en ekstraordinær Generalforsamling, Lör
dagen den 8. ds., hvor Regnskabet derefter oplæstes 
og godkendtes. Med skand. Hilsen

P. Jespersen, Sekretær

Leipzig.
Söndag den 30. Juli foretog Skand, Forening en 

Fællesudflugt til Probstheida. Ved to Tiden (s. D. Ef- 
termd.) samledes ca. 10 Navere ved Mindebrönden paa 
Augustuspladsen, hvorfra der saa körtes med Spor
vogn ud til ovennævnte Bestemmelsessted. Her besaa 
vi törst det vældige Monument der opbygges til Minde 
om »Folkeslaget i Frihedskrigen 1813« (Tyskerne mod 
Napoleon I.), samtidig besaa vi ogsaa Napoleonsstenen, 
hvorfra Napoleon I. oversaa Kampen som rasede om
kring ham.

Herfra gik vi over til Napoleonmuséet, hvor der 
opbevares mange interessante Ting fra Krigen. Efter 
at have sét de gamle mindeværdige Sager, fortsatte 
Touren til Meusdorf, hvor Monarkehöjen befinder sig. 
Her var ligeledes ét Museum med mange Seværdig
heder. Imidlertid blev det Alten og vi begav ogsaa 
paa Hjemtouren. Vejret var gunstigt hele Eftermid
dagen og alle vare da enige om at have tilbragt en 
ret behagelig Dag. Med skand. Hilsen.

E. Moller, Sekretær.

* **

München.
Skand. For. afholdt Söndag den 23. Juli en meget 

vellykket Keglefest i Grünwald, hvortil vi havde ind
budt den Plattyske Forening, hvilken ogsaa havde 
givet ret talrigt Möde.

Der var udsat 6 Præmier til de bedste Spillere og 
en do til den som slog flest »Skæve«. Meningen var 
at der skulde begyndes Kl. 10 om Formiddagen; men 
saa tidligt kunde Naverne desværre ikke komme paa 
Benene. Ved Middagstid indfandt Formanden sig med 
Keglerejserne (2 Tilrejsende) og efter at der var bleven 
spist til Middag, begyndte Spillet Kl. ca. I1/* og va
rede til efter Kl. 7. Da vi vare bievne baade sultne 
og törstige af Anstrængelserne, samledes Deltagerne 
bagefter i Haven for at spise til Aften. Efter Bordet 
blev der lagt et Fad Ö1 op, det livede synligt op og 
blev hurtigt tömt, men da Festen havde givet godt 
Overskud, fik vi os endnu et lille Fad. Da nu Halsen 
v.ar bleven godt smurt, gik det snart lös med Sange 
og Solonumre saavel fra Naverne som fra Plattysker
nes Side. Da Klokken var godt 10, bröd man op og 
efter at have taget en rorende Afsked med en varm
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hjertet Kellnerinde som var helt forliebt i alle Na- i 
verne, gik vi i et osende Regnvejr, syngende Naver
sange, gennem Skoven til Grosshesselloh og derfra 
med Toget til Byen, hvor vi derefter skiltes enige om 
at have tilbragt en gemytlig Dag sammen.

Med skand. Hilsen
C. Axelsen, Sekretær.

* *

Erindringsliste!
('For Landsmænd med en daarlig Hukommelse.)

S. Jacobsen, Blikkenslager, Præsto,
Pihi, Maler, Kobenhavn, og 
Gotfr. Olsen, Smed, Roholte, 

bedes snarest ordne forskellige Smaating i Luzern.
Nr. 701 B II. Mathiasen, Blikkenslager, Odense, 

bedes ikke glemme sin Gæld i Leipzig.

Lausanne.
Paa Opfordring af Hr. Arnold Hertz, der f, T. op

holder sig her i Byen, traadte en Del af de hervæ
rende Skandinaver sammen Söndagen den 30. Juli for 
at dröfte Muligheden af at danne en Forening. Hr. 
Arnold Hertz aabnede Mödet og blev valgt til Diri
gent. Efter at flere Talere havde betonet Nødvendig
heden af at danne en Forening i Lausanne, vedtoges 
dette enstemmigt. Det besluttedes, at Foreningen skal 
tilhore G. U. K. obligatorisk, dog med en Undtagelse 
for de gifte Medlemmers Vedkommende.

Til Bestyrelse valgtes — Formand: W. Nielsen, 
Tömrer, Skive. Næstformand: C. Sörensen, Skrædder, 
Varde. Kasserer: H Müller, Restaurator, Payerne, 
Sekretær: L. J. Petersen, Skrædder, Odense. Lokal
inspektör: W. Nielsen, Skrædder, Kobenhavn. Supp
leanter: H. Samuelsen, Skrædder, Upsala, og A. Lassen, 
Uhrmager, Horsens. Mödet sluttede med Leveraab for 
Hr. Arnold Hertz og for vor nye Forening..

Vi byde alle tilrejsende Landsmænd hjærteligt vel
komne i Hulen. Adr.: II. Müller z. Suisse, Halle 5, 
Lausanne. Paa Foreningens Vegne:

L. J. Petersen, Sekretær.

* **

Wiesbaden.
Skandinavisk Forening atholdt Lördag d. 22. Juli 

sin ord. Generalforsamling, hvor folgende Bestyrelse 
valgtes — Formand: Anders Andersen, Snedker, Aar
hus. Kasserer: Carl Lüneborg, Snedker, Haderslev 
(gv.) Sekretær : A. Christensen, Gartner, Hjörring (gv.) 
Bibliothekar: Larsen, Murer, Haslev. Suppleant: 
Jörgensen, Smed, Haslev. Lokalinspektör: K. Winter, 
Snedker, Horsens. Med skand. Hilsen 
. A. Christensen, Sekretær.

Brevkasse.
Kreuzungen : Th. Andersen, Bogbinder, Vejle, Brev- 
Wiesbaden: Kort til Viggo Prehn, Murer, Maskin

arbejder P. Larsen, Væver Jörgen Ravn, Snedker J. 
Nielsen og Snedker J. P. Jensen.

Bern: Kort til Bogbinder Hardenberg.
Luzern: Brev til Bogbinder Th. Outsen Andersen.

f å  f å  f å  ANNONCER f å  f å  ^

ST. GALLEN.
Vask og S trygn in g  bST.'„;U.

Töjet afhentes i .Rest. Frick, Linsenbühlstrasse.

KJÖBENHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

bar sit Lokale i Allegade Nr. 10. Möde hver Torsdag’ 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivamioncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lütschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürsten wallstrassC'
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützoio-Eck, Lützow- u. Yorksh' 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Best. z. Schwär zzoald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarten^1' 
St. Gallen: Blumenegg, Körnhausstrasse.
Stuttgart: Rest, z Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerst1’- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z. Linde, Dotzheimcrstrasse 22,

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr, 103 a. 
St. Gallen: Rest. Frich, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim : Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktpl»}2, 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Bla“6’

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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C . U . K ,s  F r e m t id .
Da C. U. K . nu allerede h a r bestaae t i over 

5 Aar, kunde det m aaske væ re re tfæ rd ig  at 
se lidt p aa  F oren ingens V irksom hed i de for
løbne Aar og deraf o gsaa muligvis d rage S lut
ninger for Frem tiden, idet m an vel kan  g aa  
ud fra, a t vi nu h a r hostet en Smule Erfaring.

Den Tilslutning, som F oreningen  h a r vun
det i de forlöbne A ar, tra  en ganske beskeden 
Begyndelse, vidner om, at T anken  om en Sam 
menslutning mellem S kandinaver i U dlandet 
far fundet god  Tilslutning. N aar der fra Tid 
til anden alligevel h ar ladet sig adskillige 
Klager imod F oreningen höre, og  forskellige 
Strömninger har væ ret oppe imod den, m an 
behöver i den Forbindelse bare  a t tæ nke paa 
de i den allersidste Tid opdukkende B-Fore- 
ninger, saa tro r jeg, a t det kun, skyldes, a t 
Sagen ikke er fa tte t saa p rak tisk  an som den 
kunde

Jeg vil derfor ogsaa tillade mig a t kom m e 
tned et P a r  F orslag , som jeg  m ener kun kunde 
være til Foreningens Gavn. F ö rst vil jeg  fore- 
slaa, a t vi æ ndrer vore Love, derhen, a t kun 
de som have s taae t to  M aaneder i Central
kassen ere understö ttelsesberettigede. Ved 
denne Æ n d rin g  vilde vi först og frem mest 
spare en M asse Penge, og  for det andet vilde 
vi spare vore K asserere  for en M asse A rbejde 
og Bryderi, th i det e r nem lig den S lags M ed
lemmer, som kom m er lige hjem m efra og ere 
U nderstöttelsesberettigede m ed det samme, som 
volder de eller fleste Bryderier. M aaske rejser 
de videre og hæ ver deres U nderstø ttelse  i alle 
de Byer, hvor de kom m er frem uden at be
tale en Pf. til Foreningen, m aaske bliver de 
ogsaa i den By, hvor de h a r faaet den förste 
U nderstöttelse, og m an ser dem aldrig  mere, 
og Fölgen bliver, a t de efter ko rte re  og  læn
gere Tid m aa slettes for R estance . C, U. K . 
staar vistnok ogsaa tem m elig enestaaende i den 
Retning, m ed a t den op tag er M edlemmer, som 
straks h ar deres fulde U nderstö ttelsesret, naar 
man da vil se b o rt fra Foren inger som F a g 
foreninger, hvor S agen  er en anden, da de 
kan göre R eg n in g  paa, a t beholde deres M ed
lemmer til a t svare K on tingen t ogsaa i F rem 
tiden, hvad  vi ikke kan  gö re  R egn ing  paa.

O g hvorfor understo tter nu Foreningen  
straks enhver, som kom m er direkte hjem m efra ?

Ja  der stilles kun  den ene Fordring , a t V ed
kom m ende m aa være M edlem af sin F agfore
ning, saa M eningen er vel derigennem  ogsaa 
stö tte  Fagforeningerne, og  man kunde jo tæ nke 
sig, a t F agforen ingerne saa vilde være villige 
til a t gö re  lidt G engæ ld; men F ak ta  er, a t 
F agforen ingerne saa læ nge C. U . K . h a r exi- 
stere t, h a r stillet sig m eget afvisende overfor 
den. N aar m an saa ser hen til, hvor stor 
Skaden vilde blive for den farende Svend, 
ham  altsaa, som m an virkelig kan  kalde saa- 
dan, om vi æ ndrede vore Love derhen, a t 
K arenstiden skulde gælde for alle; men sam 
tidig sa tte  den ned til to  M aaneder, saa tro r 
jeg  ikke, den vilde blive re t s to r; thi, man 
m aa huske paa, a t den U nderstö ttelse som faas 
igennem  C U. K . dog alligevel p aa  ingen 
M aade er tilstræ kkelig , naar m an g aa r p aa  
Valsen. O g m an m aa ogsaa huske paa, a t 

j det ikke alene er den direkte Pengeunderstö t- 
telse som Svendene h ar igennem  Foreningen, 
men lige saa  m eget den indirekte U nderstö t
telse, naar det m aaske m ange G ang kniber 
lidt m ed at k lare  sig under de frem mede F o r
hold og  denne U nderstö ttelse kunde alligevel 
blive enhver til D el i lige fuldt M aal, uanset 
om han  er gam m elt eller ny t M edlem. F or 
det andet vilde jeg  foreslaa, a t vi forandrer 
vort B idrag fra U geb id rag  til M aanedsbidrag,. 

! og  sam tidig, hvis det förste F orslag  g a a r igen
nem, sæ tter K ontingen tet betydelig  ned, jeg  
er sikker paa, a t vi p aa  den M aade vilde k lare  

I os ligesaagodt m ed et M aanedsbidrag p aa  75 
j Cts. eller 6 0  Pfg. V ort R eg n sk ab  p aa  den 

M aade, som det er indrettet nu, er altfor ind
viklet og vidtlöftig, m an ser hvor m ange Bry- 

j derier a t det forvolder H ovedbestyrelsen. D er 
raabes stad ig  p aa  Offentliggörelse a f  R eg n - 

: skabe t fra de forskellige F o ren in g e r; m en m an 
ser ikke noget til det. Je g  kan  ogsaa go d t 
forstaa, a t A rbejdet kan  voxe H ovedbestyrel
sen over H ovedet, og  jeg  tro r ogsaa, a t det 
stad ig  vil volde flere V anskeligheder at faa 
K asserere  sæ rlig  i de store Foreninger, som 
h a r R a a d  og L yst til a t ofre saa m egen Tid, 
og  hver M aaned sidde og skrive alenlange 
L is te r ; m en hvorfor skulde vi ikke ogsaa



kunde k lare  os m ed m aanedlige B idrag  og  
A fregning  hvert K varta l, vi vilde derved lette 
A dm inistrationen m eget, og  m aaske opnaa at 
faa vort R eg n sk ab  i en m eget bed re  Orden.

H vis disse F o rslag  skulde finde A nklang  
inden for C. U. K ., skulde det glæ de mig’ m eget 
og  je g  tro r ogsaa, a t det vilde blive til F or
eningens Gavn, thi det kan ikke nytte, a t vi 
alene ser p aa  det ideale, vi m aa ogsaa tæ nke 
p aa  den p rak tiske  Side a f  Sagen. G. Madsen.

* *
*

Ogsaa jeg kunde önske med et Par Ord at omtale 
G. U. K.s Fremtid. Vi behöver vel ikke at omtale For
tiden, Væksten fra ca. 70 Medlemmer d. i. Jan. 1900 
til de nuværende ca. 800 Medlemmer betegner Fore
ningens Vækst i de forlöbne 5 Aar. Forslaget om en 
Karrenstid for alle Medlemmer er bleven överflödig ved 
det Resultat Generalafstemningen fik, idet det ved
toges med henholdsvis 137—121 og 125 Stemmer at 
ændre vore Love derhen, at kun Medlemmer som i 3 
Maaneder have været Medlem, ere understöttelsesbe- 
rettigede. Der er bleven sagt, at denne Bestemmelse 
vil være til stor Skade for Foreningens Vækst; men 
paa den anden Side tör det vistnok siges, at hvad der 
tabes udadtil vindes indadtil idet det er ikke ganske 
smaa Summer der i Aar og Dag udbetales til »Ferie
rejsende« hjemmefra. Det er en kendt Sag, at enkelte 
Fag, t. E. Typografer o. s v. i den for dem saa slöje 
Sommertid laver en rask lille Sviptur til Udlandet paa 
en Maaned eller to og selvfölgelig tager med af Un
derstøttelse hvad der gives. Nogen bestemt Sum som 
indvindes kan man selvfølgeligt ikke forudsige; men 
til næste Aars Generalafstemning vil vi nok have Er
faringer paa dette Omraade, og man kan saa enten 
reducere Bidraget eller forhøje Understotteisen. Apro
pos 1 Understøttelsen I Paa Mödet t St. Gallen i Sön
dags faldt Udtalelser om det önskelige i at faa Kilo
meterpenge indförte. Hvorvidt dette vil være at an
befale ses af folgende Tabel (Vejlængden efter Scherms 
Rejsehaandbog): Km. Km.
Stettin-Berlin 150 I
Berlin-Leipzig 163
Leipzig-Dresden 111
Dresden-Nürnberg 312
Nürnberg-München 175
München-Arbon 233

Arbon-St. Gallen 12
St. Gallen-Zürich 93
Zürich-Luzern 59
Luzern-Bern 88

Summa 1386

Denne Rute vilde rned 2 Pfg. pr. Km., saaledes 
komne os paa Mark 27,72 eller ca. 35,00 Fr. Nu er 
det 12,50 Fr. om Sommreren eller 15,00 Fr. i Vinter- 
halvaaret. En saadan Forhöjelse af Understöttelses- 
kontoen vil vor Kasse dog selv under de nye Forhold 
ikke kunne bære, da vi rnaa tage i Betragtning, at 
næppe 20% ere stabile Medlemmer, d. v. s. saadanne 
som blive 1 Aar eller længere paa et Sted, og ikke 
kræver Understøttelse af Kassen, medens de øvrige 
80 % i Aarets Lob omtrent tager ovennævnte eller en 
lignende Rute. (T. Eks.: Neumünster, Hamburg, Har
burg, Bremen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Wiesbaden, 
Frankfurt, Stuttgart, Kreuzlingen, Arbon, St. Gallen,

Zürich, Luzern, Bern, Basel, og atter nordpaa). Den 
sidste Rute bliver særlig benyttet i Aar.

Om B-Foreningerne og de gifte Landsmænd og
C. U. K.s Stilling til dem skal jeg udtale mig i næste 
Nr., da Pladsen denne Gang er lidt indskrænket.

P. Jörgensen,

Den ny Hovedbestyrelse.
Söndag d. 20. ds. afholdt Foreningerne fra Arbon, 

Kreuzlingen og St, Gallen et Fællesmode i St. Gallen 
for at foretage Valg af den nye Hovedbestyrelse. For
manden for St. Gallerforeningen aabnede Forsamlingen 
og böd de talrigt tilstedeværende Landsmænd vel
kommen. Paa Dagsordenen var folgende — I: Valg 
af Dirigent og Sekretær. I I : Valg af Hovedbestyrelse. 
I I I : Forskelligt.

I. Til Dirigent valgtes Riisfeldt, til Sekretær Aase. 
II. Til Hovedbestyrelse valgtes: Formand: P. Jor
gensen, Malermester, Kreuzlingen. Næstformand: 
Chr. Iversen, Snedkermester, St. Gallen. Sekretær .' 
Pedersen, Snedker, St. Gallen. Kasserer: V. Riisfeldt, 
Skrædder, St. Gallen. Suppleanter: Chr. Nielsen, 
Montör, Arbon; Andersen, Maler, Kreuzlingen; Aase, 
Maler, St. Gallen. III. I »Forskelligt« udspandt sigen 
livlig Diskussion om Fremlæggelsen af Regnskabet. 
Forretningsforeren beklagede, at det indtil nu havde 
været ham umuligt at faa Regnskabet færdigt da hans 
egen Forretning stadigt voksede og det i den senere 
Tid havde knebet ham haardt med at afse den nöd- 
vendige Tid for den löbendeKorrespondence og Redak
tionen etc. Han lovede dog bestemt at skaffe Regn
skabet færdig i September. Videre betonede han, at 
det i den senere Tid især havde knebet med at holde 
Ligevægt i Kassen paa Grund af den store Tilström- 
ning fra Hjemlandene (der er i Aar alene bleven ud
stedt ca. 900 Medlemsböger) og da det med lignende 
slöje Arbejdsforhold i Hjemlandet for Oje vil være 
nödvendigt at se sig om efter andre Indtægtskilder 
end kun det ord. Medlemsbidrag for at skabe et Re
servefond, mente han kunne fremlægge 2 Forslag:
1. enten at henvende sig til kapitalstærke Fagforbund 
i Hjemlandene om et aarligt Tilskud. Eller 2. endn« 
en Gang forsöge ved Henvendelse til Regering og Rigs
dag, at faa et Statstilskud. Disse 2 Forslag overvistes 
til den nyvalgte Hovedbestyrelse som skulde befatte 
sig med disse Ting hurtigst muligt. Til Slut udspandt 
sig en livlig Diskussion om B-Foreningerne og dere* 
Stilling til G. U. K. Noget Resultat om dette Punkt 
opnaaedes ikke, da nemlig 2 tilstedeværende Delege
rede fra Zürich, tir. Faistrup-Jensen og S. Sorensen, 
bekendtgjorde, at de i dette Ærende vare komne til 
Stede for at underhandle med den ny Hovedbestyrelse, 
hvorfor Mödet afsluttedes, Herefter underhandlede de 
to Delegerede med Hovedbestyrelsen; men det ved
toges, at Forhandlingerne ikke skulde offentliggoi'eS 
för alt var i Orden mellem H. B. og den i Zürich ned
satte Komission. J. Aase, Sekretær.
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Foreningsmeddelelser.
Bern.

Paa et den 19. August afholdt Möde aflagde den 
fhv. Formand, Bogb. Nielsen, Beretning over Sagen 
•ned vor bortrömte Kasserer som den 5te denne Maa- 
Hed er bleven arresteret i Luzern. Den 11. August 
kom Sagen for Domstolen i Bern. För Forhoret havde 
Bogb. Nielsen en to Timers Samtale med Petersen, 
hvori han tilstod sin Skyld og kom med flere værdi
fulde Oplysninger. Saaledes meddelte han bl. a., at 
den daværende Formand: Maler N. Larsen, Svendborg, 
og Næstformanden: Maler Madsen, Rodby, havde lagt 
Pengene i Kassen medens Revisionen stod paa, for at 
Revisorerne kunde finde alt i Orden. Forsamlingen 
beklager og forundrer sig over, at Bestyrelsen saale
des har misforstaaet sin Pligt og anmoder de to Svende 
om at rense sig for den fremsatte Beskyldning.

For Retten tilstod N. Petersen uden Omsvöb sin 
Skyld, der fandtes ingen formildende Omstændigheder, 
derimod skærpende, idet Pengene vare brugte til Spil 
og Drik.

Dommen löd paa 3 Maaneders Forbedringshus 
forvandlet til 45 Dages Cellefængsel samt 5 Aars 
Landsforvisning. Om en Erstatning for vore Penge 
Var der ingen Tale, saa de kan vel anses som tabte.

Snedkerstrejken er nu efter næsten et halvt Aars 
Kamp endt med Sejr for Arbejderne, Arbejdstiden er 
9l/2 Time og Mindestlönnen 48 Cts.

Med skand. Hilsen
J. M. Petersen, Sekretær.

* **
Davos-Platz.

Söndag den 20. August afholdt den herværende 
'Skand. Forening sin 2aariges Stiftelsesfest.

Kl. 1 om Eftermiddagen begyndte Keglespillet i 
Restaurant Castz, og der blev slaaet godt af de faa 
Deltagere til Kl. var 5, saa spredtes Naverne for at 
gaa hjem og klæde dem i Gala til Fællesspisningen, 
soin begyndte Kl. 7‘/a i Hotel Löwen, hvor Naverne 
modte punktlig med sultne Maver. I Aftenens Löb 
blev der holdt flere Taler og nogle Naver gav deres 
Extranumre. Kl. IVa forlod de sidste Lokalet.

Med skand. Hilsen
B. Sorensen, Sekretær.

* **■
Mannheim.

Den herv. Skand. For. afholdt Lördag d. 19. Aug. 
sin ord. Generalforsamling, Efter Regnskabets God
kendelse valgtes til Bestyrelse: Formand: V. Möller, 
Snedker, Svendborg. Næstformand og Bibliothekar: 
E. Lumholz, Maskinarbejder, Kobenhavn. Kasserer: 
S. Anthon, Skomager, Sorö (gv.) Sekretær: F. Moller, 
Snedker, Faaborg. Revisorer: J. Andreasen, Snedker, 
Frederikshald (gv.), og R. Skaarup, Snedker, Odder. 
Suppleanter: J. H. Nielsen, Snedker, Svendborg, og 
Chr. Hansen, Kleinsmed, Aarhus.

Efter at Bestyrelsen var valgt, blev det besluttet, 
Ht Naverne den næstfolgende Dag skulde lave en Tur

til Heidelberg. Om Söndagen samledes vi saa ved 
Middagstid og rejste til Heidelberg, her besaa vi Byen 
og .Slottet til henved 4 Tiden om Eftermiddagen, hvor
efter vi samledes paa Kirkegaarden ved en nylig af- 
död Landsmands Grav, hvor vor Forening havde op
stillet et Kors til Minde om ham. Her ved Graven 
vare vi nu ca. 40 Naver samlede og vor Landsmand 
Andreasen fra Frederikshald mindedes den Afdöde ved 
en lille Tale, hvorefter vi alle bleve fotograferede ved 
Graven. Herefter toge vi fat paa det mere gemytlige 
og havde en behagelig Aften indtil vi henad Midnat 
skiltes paa Banegaarden i Mannheim.

Med skand. Hilsen
F. Möller, Sekretær.

*  **
Nürnberg.

Söndagen den 30. Juli foretog Nürnberger-Fore- 
ningen en særdeles vellykket Udflugt her i Byens 
Omegn.

Kl. 8 om Morgenen samledes vi paa Banegaarden 
og toge med Toget til Schnaittach-Markt, som ligger 
et Par Mile udenfor Byen. Straks efter Ankomsten 
begyndte Bestigningen af det derliggende Rothenberg 
hvis Top vi lykkeligt og vel naaede, gennemsvedede 
og med en vældig Törst. Vi besaa herefter den paa 
Toppen liggende Fæstningsruin, som i det 16 Aar- 
hundrede, under 30 Aars-Krigen ödelagdes af de sven
ske Tropper. Fra Ruinens Tinder er der et storartet 
Panorama over Omegnen, ligesom der i selve Ruinen 
lindes mange Minder fra svundne Tider og en U>el in
teressante Hvælvinger og underjordiske Gange. Fro
kosten indtoges i en nærliggende Restauration og da 
saa Hunger og Törst vare stillede, toge vi igen Ran
sel paa Nakke og Stav i Haand og gik til Hohen
stein. Undervejs gave Naverne deres bedste Sang
numre saa det drönende i Bjerg og Dal. Ved Hohen
stein holdtes en længere Pause, i hvilken vi spiste, 
sang og hvilede os ud efter Strabadserne. Derfra gik 
Turen i stram ordnet Marsch til Hersbruck, hvorfra 
vi med Toget retournerede til Nürnberg, hvor vi skil
tes paa Banegaarden, meget tilfredse med Turen.

Foreningens Adr.: Rest. Veit Stosz, Egidius-Platz24.
Med skand. Hilsen

Oluf Larsen, Sekretær.* *
St. Gallen.

Lördagen den 12. August foretog Skand. For. en 
Udflugt op paa Säntis (2504 m). Vi samledes om Af
tenen Kl. 7 paa Banegaarden for derfra at köre med 
Toget til Appenzell. Herfra gik Turen med Sang og 
Klang indtil Opstigningen begyndte og vi maatte tage 
mere Hensyn til vore Lungers Udholdenhed. Naar 
man undtager nogle smaa Uheld, saasom revnede 
Benklæder eller loben paa Vildspor, kom Naverne og- 
saa veldbeholdne op paa Toppen Kl. 47$, hvor vi 
saa en prægtig Solopgang og tillige et flot Panorama 
ud over Säntisgruppen og Rhindalen. Efter at Na
verne havde trosset tilstrækkeligt, blev Morgenkaffen 
nydt med Velbehag. Nu begyndte Nedturen, som gik 
adskilligt hurtigere end Turen opefter. Ankomne til
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Appenzell blev der indtaget >en forsvalig Middag, hvor- 
paa vi saa körte tilbage til St. Gallen. Her skiltes vi, 
alle enige om at have gjort en interessant og fornöje- 
lig Tur sammen. Med skand. Hilsen

J. Aase, Sekretær.* *
*

Schaffhausen.
Lördagen den 19. August samledes de her i Byen 

værende Naver til et Möde, hvor det besluttedes at 
genoprette den skandinaviske Forening samt at denne 
som tidligere tilhorer G. U. K. som obligatorisk Afde
ling. Til Bestyrelse valgtes -- Formand: H. Kronen
berg, Former, Köbhavn. Næstformand og Sekretær: 
P. Hald, Snedker, Aarhus, Kasserer: J. Hansen, Sölv- 
smed, Fredericia. Revisorer: J. Olsen, Kleinsmed, 
Frederiksberg, og H. Jensen, Maskinarbejder, Slagelse. 
Foreningen tæller ved Starten 10 Medlemmer.

,Paa Foreningens Vegne:
P. Ilald, Sekretær.

Brevkasse.
Fra Redaktionen: Alle Sekretærer og Korrespondenter 

göres opmærksomme paa, at Stof som önskes op
taget i torste Nr. af Bladet, maa være os i Hænde 
til Tirsdag Aften.

Fra Ekspeditionen: Hver Forening bedes nöjagtigt 
opgive, hvormange Expl. der önskes af hvert Nr. 
da flere Foreningers Medlemstal ikke svarer til 
de rekvirerede Blade.

Hr. J. F. v. S. i Rotterdam. Takkende for 
det tilsendte Belöb 5 Fr. beklager vi ikke, at 
kunne benytte tilsendte Artikel paa Grund af den 
indskrænkede Plads i Bladet.

Strassburg: Da der fra Tid til anden opholder sig en 
Del Naver i Strassburg (Elsass) vilde det være 
önskeligt om der kunde opgives os et bestemt 
Verkehrslokale, hvor Landsmænd kunde træffes. 
Det samme gælder for Karlsruhe.

Nürnberg : Brev til Erich Jensen og til Maler R.Hansen.

Efterlysning.
Maskinarbejder Qarl ti. Hansen, f. i Kobenhavn 

den 4. XI. 1880, anmodes om hurtigst at ordne sine 
Sager med Nord. For. Frankfurt, da der ellers tages 
andre Forholdsregler. Hovedbestyrelsen.

Restanceliste,
Folgende Medlemmer ere slettede for Restance i

Hamburg :
A. Buus, Tömrer, Luntrup 88 Uger
Carl Pedersen, Blikkenslager, Nyköbing F. 39 - 
Svend Christensen, Typograf, Vitdberg 39 -
A. Berg, Gigarrnager, Fredericia 37 -
H. Vinther, „ Vejle 37 -
Carl Hansen, Snedker, Kærteminde 35 -
H. Olsen, Murer, Nyköbing F. 33 -
O. A. Sorensen, Fabrikarbejder, Frederiksberg 30 -
J. Möller, Murer, Kobenhavn 29 -
M. Christensen, „ ,. 22 -
Alf. Henskel, „ Aalborg 20 -
Esper Pedersen, „ Kobenhavn 30 -
G. Christensen, Snedker, Esbjerg 27 -
Chr. Pedersen, Murer, Aarhus 27 -
Carl Koch, Murer, Kobenhavn 27 -
H. G. M. Thomsen, Kellner, Köbenhavn 23 -
Vilh. M. Pedersen, Billedskærer, „ 22 -

Carl Frandsen, Forgylder, Slagelse 
L. V. Bertram, Maler, Helsingör 
S. Sorensen, Gigarrnager, „
V. Godtschalk, ,, Viborg 
P. Jensen, Murer, Köbenhavn 
A. Knudsen, „ „
N. Hansen,

22 Uger 
22 -  

20 -  

20 -  

16 - 
16 - 
IC -

Med skand. Hilsen G. Madsen, Kasserer.
J. Johansen, Maskinarb., f. i Aarhus d. 6. XII. 84, af

rejst fra Arbon den 20. April 1905 med 28 Ugers 
Restance.

f å  f å  f å  ANNONCER f å  f å  få

Snedkere,
som i korteste Tid önske grundig teoretisk Uddannelse 
som Tegnere, Teknikere, Værkførere eller Mestre, be- 
söge den bekendte förste Klasses og nyttebringenrk

Süddeutsche
Schreiner=Fachschuie
zu Nürnberg, Kirchenweg- 14.

Progr. gratis fra Direktor Maibaum.

KJÖ BEN H AVN .
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. IO. Möde hver Torsdag. 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

K oil ekti va n no n cer.
FN?'

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. JO.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse. 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr. 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstr. 
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest. z. Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.ßriennerstr. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z. Linde, Dotzheimerstrasse 22.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr, 103 a.
St. Gallen; Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz* 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade*
Redaktion og Ekspedition;

P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12, 
Kreuzlingen (Schweiz).

Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.
Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Hovedbestyrelsesmodet
5. IX. 05, i St. Gallen.

Ved Afstemningen over de 3 Emblemudkast ind
bildtes Resultatet fra 17 Afdelinger medens 8 Afdel- 
’kke har indberettet om deres Deltagelse. Stemmerne 
faldt paa Nr. 2 — 156 St., Nr. 3 — 122 St., Nr. 5 — 
® St. Det vedtoges at erklære Nr. 2 for valgt saa- 
fternt der indtil 1. Okt. ingen Indsigelser göres (idet 
de 156 St. jo ikke er nogen Majoritet af de afgivne 
360 Stemmer). — Foreningen i Arbon har paa Grund 
at Medlemmernes Bortrejse set sig nödsaget til at ind- 
stilie Virksomheden. — I Lausanne, Schaffhausen og 
Genf er dannet nye Afdelinger af G U. K. — Som 
'̂•'ar paa en Forespörgsel besluttedes det at lade de 

ftye Love træde i Kraft med Vinterhalvaarets Begyn
delse, den 1ste Oktober. — En Afdelingskasserer fin
sker at anskaffe sig en Pengekasse paa G. U. K.s Reg- 

' "ing. Dette fandtes dog at være en temmelig uncid- 
Vendig Udgift, hvorfor det ikke kan bevilliges. — En 
Afd. meddeler, at den har optaget en Billardarbejder 
som ikke er i Fagforeningen, da der ingen findes i 
denne Branche. H. B. anbefaler Vedkommende at 
studere Sammensætningen af «Deutsch. Holzarb.-Verb.« 
Ha han saa sikkert vil kunne faa detteSavn afhjulpet. 
— Hovedkassereren beklager sig over den Masse Straf
porto han maa betale fordi Afd. Kassererne i Tysk
land ikke frankerer Regnskabsindsendelserne tilstræk
keligt. Det besluttedes at lade Portotarifen optrykke 
i *1), f. Sv.« Ligeledes anmodes Kassererne stedse om 
at skrive deres Afsenderadresse paa Konvolutten. — 
Hovedkassererens Adresse er fra 1. Oktober : Meisen
strasse 12 II, Lachen b. St. Gallen. — Som Revisorei 
Valgtes: M. Petersen, Blikkenslager, Chr. Geertsen, 
Blikkenslager, og G. Jensen, Tömrer, alle i St. Gallen.

Paa H. B.s V.:
P. Jörgensen, Forretningsforer.

De bosiddende Landsmænd 
og B=Afdelingerne.

D a det förste Fællesm ode for Skand. For. 
1 Schweiz afholdtes til D röftelse af Central- 
kassespörgsm aalet, herskede enstem m igt den 
Mening, a t der frem tidigt b u rde  göres noget 
®ere i vore Foren inger for de gifte og  bo
siddende Landsm ænd, I  denne A nledning ind

fortes en hidtil ukendt P arag raf, idet de skand. 
For. gennem  C. U. K  g av  det bosiddende og  
gifte Medlem R e t  til i A rbej dslöshedstilfælde 
at k ræ ve H jælp fra vor K asse indtil sam m e 
Belöb, som er M aksimum for de »farende« 
Svendes R ejsehjæ lp. M an behöver blot a t 
læse K ongresbere tn ingen  i D atidens »Meddbl.« 
for at kunne skönne de D elegeredes Glæde 
over dette P unk ts Indförelse. Alligevel kan  
vi se, hvorledes store D ele af gifte og bosid
dende Landsm æ nd synes a t m angle In teresse 
for Foreningslivet, a t dömme efter de i Som
iner frem kom ne F orslag  fra Düsseldorf og B- 
Foreningens O pkom st i Zürich.

E r C. U. K , Skyld i denne M angel p aa  
In teresse hos de g ifte?

N e j! og a tte r Nej ! D et e r s træ ngt tag e t 
kun  yderst faa og i enkelte Byer, a t der k an  
siges, a t M angel p aa  pekunæ r E vne har drevet 
dem b o rt fra Foreningen efter C. U . K .s O p
kom st. I  flere B yer ere de gifte ikke alene 
vedblevet a t være M edlemmer a f Foreningen; 
de ere tillige C. U. K .s bedste S tö tter fordi 
de fornuftigvis indse, a t e t vel centraliseret 
U nderstottelsesvæ sen er Foreningens bæ rende 
K raft, det som holder Foreningerne over de 
Skæ r hvor de forud, ofte fik G rundstöd.

Men hvorfra stam m er vel denne Indifference 
hos de bosiddende ?

F o r det fö rste  var det m aaske interessant, 
a t se næ rm ere p aa  saadanne Landsm ænds F o r
tid, M uligt a t de aldrig  har haft In teresse for 
vore Foreninger. Muligvis ere de gifte med 
en U dlæ nding h a r gennem  H ustruen P aarö r- 
ende i N ærheden, hvorved T ilknytningspunk
terne til H jem landet selvfölgeligt blive m indre. 
E ller de h a r væ ret G enstand for ta lrige »Be- 
sög« (A fklapningsbesög) af vore daarligste  
E lem enter, saa de ikke uden A ngst og Bæven 
tæ nker p aa  de farende Svende. E ller o g saa  
h a r de naae t den O verbevisning, a t de sotn
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bosiddende Folk, m ed en lille Smule Anseelse, 
ikke k an  være m ed til noget Nonsens som 
»B agklap« og »Gaasem arsch«. Piller, hvad 
det rim eligste er, de ere bievne træ tte  T ræ tte 
af ideligt a t skulle stifte ny  B ekend tskaber og  
glem m e alt indgaaede do. som F ö lge a f den 
idelige Personveksel i F oreningerne. T ræ tte  
og kede af, a t de A ar for A ar faar y ngre  
Landsm ænds B ere tn inger at höre om U dvik
lingen i deres FTj em stavn, m edens den nyan
kom ne Svend kun ved lidt eller in tet om den 
Æ ldres jæ vnaldrende fra »Anno dazumal«. 
A ltsam m en Sm aating  som bero  ver den bosid
dende Interessen. E n In teresse som næ ppe 
k an  fanges p aany  selv om vi raab e  nok saa 
h ö j t : »V æ rsaaartig , V æ rsaaartig  mine H errer ! 
E ntreen  er saa og saa m eget pro persona og  
d e t halve for en Æ g te m a n d !«

D esuag tet er S pörgsm aalet »hvorledes skal 
vi bedst kunde faa de bosiddende Landsm ænd 
i Foreningen?« bleven særlig ak tuelt gennem  
D üsseldorfer F o rslaget til L ovæ ndringen saa- 
velsom gennem  B -Foreningernes D annelse i 
Berlin og Zürich. A t C. U. K .s  M edlem m er 
vejrer en F a re  i B -Foreningerne, er jo en Selv- 
fölge saalæ nge disse op tager enhver som M ed
lem og lader disse M edlem m er betale et B idrag  
til Lokalforeningen, der kun er H alvdelen af 
det C. U. K  s M edlem m er h a r a t yde til Lokal- 
o g  C entralkassen. S aasnart der kræ vedes et 
ensarte t B id rag  til saavel A- som B -Foreningen 
vil de to R etn ingers Stilling til hverandre  sik
k e rt blive en hel anden, i alt F ald  fra C .U .K  s 
Side, end hidindtil. D er vil da objektiv  set 
fra  vor Side ikke kunne skum les over B-For- 
eningernes S m udskonkurrence og p aa  den an
den Side vilde det give S tödet til e t m ere 
virksom t Sam arbejde, saavel for Lokale som 
C entrale A nliggender. L ad  os indrömme, at 
20 F rcs. i A rbejdsløsheds- og Sygetilfæ lde er 
for lidt i U nderstø ttelse  til en Fam iliefader og 
a t  han af den G rund ikke önsker at være i 
C U. K . da han  ved a t indtræ de i en S yge
kasse eller en anden H jæ lpekasse k an  opnaa 
s tö rre  Fordele. E ller lad os indröm m e hver 
Forening R e t  til saafrem t de lokale Forhold 
kræ ve det, a t de da o p re tte r en saakaldet B- 
A fdeling ; men kun for bosiddende L ands
mænd, som h a r til O pgave, H aan d  i H aand  
m ed os, a t deltage i og  fremme det daglige

Foreningsliv, det være sig nu i Form  af Ved
ligeholdelsen a f B ibliotheks- og  Dagbladslek- 
turen, en Sjavs eller W hist om hring i Kro
gene, eller ved en H um pen p aa  Bordet, ved 
Musik, S an g  eller belæ rende eller humoristiske 
F oredrag , ved K egle-, Skyde-, Spise- °S 
D rikkefester, k o rt sag t ved alt hvad der kafl 
hæve Livet i Foren ingen  og g ö re  den til vort 
fælles Hjem  herude. Men lad det for alting 
blive g jo rt under F orm er som ikke sk ab er UtiF 
fredshed, K onkurrence og  R ivn inger, thi da 
jag e r vi kun för eller senere de bosiddende 
b o rt som Fölge af S triden og saa g aa r hele 
B-H istoriens Velsignelse sgu  flöjten. Som et 
E ks. anföres Foren ingen  i Zürich, A-Medlem- 
m erne betale nu incl. C .U . K . B idraget 35 Cts. 
pr. U ge, B-M edlem m erne kun 15. Om det 
ikke allerede nu  er forekom m et saa vil det 
dog sikkert nok komme, a t et eller andet 
Medlem af C. U. K . kunde önske a t »spare* 
de 20 Cts. ved a t ud træ de a f  A  og  g a a  over 
i B. L igeledes kan  m aaske et eller andet B- 
Medlero finde p aa  a t have en vis F o rre t til 
Lokalforeningens E jendele (Böger, B lade etc.) 
idet han  jo  faktisk  beta le r 1/2 G ang m ere pr. 
U ge til L okalkassen  end A-M edlem m et gör. 
K æ re  Landsm æ nd indser I  hvilket Perspektiv 
B -Foreningen aabner for os, og  hvor bliver 
den tilstræ bte Idyll a f?  H vor anderledes vilde 
det t. E . ikke væ re om B-M edlem m erne be
ta lte  35 Cts. pr. U ge, hvoraf saa et Lokal
b id rag  fradroges, lig det der fra A-Medleffl' 
m ernes B idrag  frag aa r til C. U. K ., dog med 
den Forskel, a t B -M edlem m ernes K asse  am 
vendtes som et S lags lokalt H jælpefond, hvoraf 
de bosiddende B-M edlem m er i paakommende 
Nodstilfælde kunde nyde rentefri L aan eller 
eventuel p aa  anden a f  dem selv næ rm ere be
stem t M aade kunde have en bedre S tötte end 
de m ener ikke a t kunne opnaa gennem  C.U.K.

B -Sagen ordnet p aa  denne M aade vilde 
efter vort Skön sikkert vise sig  a t være til 
F ordel for den gifte og  bosiddende Lands
m and og  den vil derved g aa  ud af Sagaen 
som S m udskonkurrent til C. U. K . og dervad 
vinde betydelig  m ere Sym pati og  Forstaaelse 
fra vor C. U . K .s Side, end hidtil. Vil være 
en betydelig  F ak to r a t reg n e  m ed i Diskus
sionen om C. U. K.s Fremtid.

P . Jörgensen.
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Et Ord til Eftertanke.
De a f G. M adsen i »Den farende Svend« 

fremkomne F o rslag  kan  vel ikke andet end 
roöde den stö rste  Sym pati hos e thvert Medlem 
af C. U . K ., og  det vilde være godt, om F o r
slaget optoges til næ rm ere U ndersögelse, thi 
tilde det m aanedlige K o n tin g en t end væ re et 
langt behageligere System  og  gö re  vort nu 
saa m öjsom m ekge R egnskabsvæ sen  langt, 
langt simplere, saa m aa vi jo ogsaa tag e  H en 
syn til, om det k an  betale  sig.

O g netop om det P u n k t b ö r der siges et 
Par Ord.

P aa  det sto re Fæ llesm ode d. 20. A ugust i 
St. Gallen frem kom  der nem lig under »For
skelligt« de to  F orslag , som nok er D röftelse 
værd. In te t er vel rim eligere, end at H jem 
landene yder H jæ lp til en Forening, der stöt- 
ter og hjæ lper deres Sönner p aa  deres U d
dannelsesrejse i U dlandet. L ad  os derfor a r
bejde hen  imod at faa S tatstilskud  fra de tre  
nordiske Lande. Vi er blevet afvist en Gang; 
nuvel, saa lad os prove en G ang til, det m aa 
kunne n a a e s !

Men lad os frem for alt ikke henvende os 
med Bön om H jælp til Fagforeningen. D en 
er vel rig ; men har aUid stillet sig afvisende 
overfor os. O g i hvilket Forho ld  vilde vi ikke 
komme til den, hvis den g av  os aarlig  U nder- 
s tö tte lse!

N aver! k an  vi ikke k lare os uden Hjælp, 
saa lad  os g aa  til vore H jem landes R eg erin 
ger; men lad os frem for alt ikke blive en 
Slags udenlandsk U nderafdeling af de sam lede 
Fagforbund.

Nürnberg, 2. Sept. 1905. H. T. Rimestad.

Foreningsmeddelelser. §||
Berlin.

Lördagen d. 19. August afholdt herværende Fore
ning sin 8de Stiftelsesfest. Præcis Kl 9 skulde Dan
sen begynde; men da to til et Bal vigtige Faktorer, 
nemlig Musik og Folk, manglede, maatte man vente 
lidt. Henad Kl. 10 var der smækfuldt af Naver og 
nu gik man i Gang med at dreje de smaa Berliner- 
inden. Kl. 1 holdtes Kaffepause, under den böd For
manden velkommen, dernæst optraadte en danskTrylle- 
kunstner, Hr. Benk. Hans gode Presentationer lön- 
nedes med vældig Bifald. Derefter var den gamle 
Traver »Droschekusken« paa Tapetet. Hovedrollerne

udfortes kvikt af d. Hr. Johannesen og Jörgensen. 
Nu gik det atter lös med Dansen der varede lige til 
den lyse Morgen, kun af og til abrudt af smaa ko
miske Foredrag. Til Festen var cirka 400 Mennesker 
tilstede og kan noteres, at alt gik storartet.

Med skand. Hilsen
Ilalfred Sorensen, Sekretær.** *

Genf.
Herværende Medlemmer af G. U. K. har besluttet 

at danne en Afdeling af samme her i Byen. Som 
Formand valgtes: Chr. Fromholdt, Drejer, Aarhus. 
Kasserer: Frants Christensen, Blikkenslager, Maribo.

Understotteisen udbetales hos Fr. Christensen, chez 
Herzog, Rue Kleberg 7 nl. Med Naverhilsen

Sekretæren.
Foreningslokalet er: Hotel du Cerf, Rue Rousseau 34,

* **
Hamburg.

Lördag d. 26. Aug. afholdt Skand. Haandvfor. en 
ekstraord. Generalforsamling med Valg af Formand, 
Næstformand og 2 Suppleanter. Valgte bleve: For
mand: D. Egeberg, Maler, Stege. Næstformand: Joh. 
Jensen, Murer, Nakskov. Suppleanter: Vald. Rasmus
sen og Anton Rasmussen. Med skand. Hilsen

Th. Jensen, Sekretær.

Harburg.
Söndagen d. 20. Aug. afholdt herværende Skand. 

For. en Kegle- og Skydefest i Neuländerhof, hvortil 
Naverne fra Hamburg vare indbudte og mödte. Fest
ligheden tog sin Begyndelse Kl. 3 om El'tm. og varede 
til Kl. 8, hvorpaa Præmierne, 6 for Keglespillet og 5 
for Skydningen, bleve uddelte. Herefter droge vi op 
i Foreningslokalet, hvor der blev lagt et par Fade Ü1 
op og efter at Mundtojet var kommet lidt paa Gled, 
gav forskellige Naver deres Glansnumre til fælles 
Bedste. Efter at nogle af de mest veltalende Navere 
havde sagt et borgerligt Ord og vi havde givet hin
anden nogle velmente Hurraraab, fulgte vi Hamburg- 
Naverne paa Banegaarden. Det er ubehageligt for 
mig at maatte notere, at Deltagelsen i vore Moder og 
selskabelige Sammenkomster, her i Harburg, er saa 
daarlig, vi ser sjældent mere end 1/3 af Medlemmerne. 
Maatte dette fremtidig blive lidt anderledes, thi vi 
kunne ikke godt være bekendt, at Hamburg-Naverne 
ere stærkest repræsenterede fordi de moder med en 
Snes Mand, Med skand. Hilsen

Jens Olsen, Sekretær.
» *

Köln.
Söndag den 20. August afholdt vi her i Köln en 

rask lille Kegle- og Skydefest, for at more os og for 
at hjælpe lidt paa vor magre Lokalkasse. Festen fore
gik i Mülheim og det var vedtaget, at vi skulde mö
des i Foreningslokalet Kl. 9 Form. for at fölges ad 
med Damperen til Bestemmelsesstedet; men for ikke 
at bryde Traditionen kom Naverne drattende i Smaa- 

j flokke hele Formiddagen og hen paa Eftermiddagen.
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Naa, Kuglerne rullede og slog bl. a. mange »Skæve«, 
og Skuddene knaldede, mange forbi (et enkelt endog 
ind ad Vinduet til Keglebanen, hvor det vakte stort 
Malör blandt Spillerne) indtil vi bleve kede af det og 
fulgtes ad med Damperen til Köln. Ombord paa 
Skibet forbausede vi de Indfödte med vore raske Na
versange. Efter Ankomsten til Köln toge vi op i 
Hulen, hvor Præmieuddelingen fandt Sted. Kegle
konge blev Snedker Jakobsen, Skydekonge F. Jensen.

Da vor gamle Kasserer er bortrejst, blev Metal
trykker Chr. Jensen, Kobenhavn, valgt til at overtage 
Kasserer posten. Han træffes hver Aften i Hulen f-a 
7Vss til 8V2. Med skand-. H;,sen

R. P. Hansen, Sekretær.

* **

Stuttgart»
Medlemmer af Stuttgarter-Foreningen glæder sig 

meget ved at höre, at Hr. Th. Pedersen har klaret sit 
Mellemværende med sin Værtinde, |kun er det sörge- 
ligt at han maatte paamindes om sligt igennem »D. f. 
Svend.« Hans smukke Benævnelser imod forskellige 
herv. Landsmænd i hans Meddelelse, maa vi kun til
regne hans onde Lune fordi han maatte parere og 
önsker vi kun at han maa bedre sig i Fremtiden.

Paa Medlemmernes Vegne: 
Hans Lorensen, Sekretær.

Brevkasse.
Düsseldorf: Brev og Kort til A. Jörgensen, Drejer, 

W, Jensen, Maler, og H. Lomholt.
K ö ln : Brev til Snedker S. Jensen.
M ainz: Brev til Snedkerne S. G. Jensen, G. Jensen, 

Peter Jensen, Murer A'ex Rosenberg, Tomrerne 
P. Dufresne og W. Larsen,

Ntumünster: Brev fra Grenaa og Kort fra Vegesack 
til Væver Holger Thorup (Nr. 1421B). Samme 
bedes huske at betale Kost og Logi her.

Nürnberg: Breve og Kort til V. C. Larsen og Snedker 
Arnold Bock

Zürich: Kort og Breve til Maskinarbejder J. Johansen 
fra Köge, Harald Top, 'Smed G. Henriksen og G. 
Mikkelsen.

Erindringsliste!
(For Landsmænd med en daarlig Hukommelse.) 

Nr. 709 B Björn Hansen, Maler, Kobenhavn, bedes 
ikke glemme sine Forpligtelser overfor sin 
Logiværtinde i Köln.

Efterlysning.
Maler Sören Hansen bedes opgive sin Adresse til 

Maler Boesgaard i Nürnberg.

i°r "k ANNONCER ik  ^  ^

ST. GALLEN.
Vask og Strygning: Fru Petersen

Töjet afhentes i Rest. Frick, Linsenbühlstrasse.

Træ= og Marmorkursus.
Mit aarlige Kursus i Træ- og Marmor-Imitation 

begynder som sædvanligt den 1. Novbr. 1905 i min 
Bopæl: Kinkelstrasse 12, Zürich IV.

F. Faistrup-Jensen,
Specialist.

Træffes personlig hun hver Söndag.

KJÖ BEN H AVN .
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. 10. Möde hver Torsdag- 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

Kollektivannoncer.
Foreningslokaler.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse, 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr, 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln: Rest. z.Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartenstr, 
Mannheim : Rest, z, Erbprinzen, 0  5.
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest. z. Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerstr- 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. 7.. Linde, Dotzheimerstrasse 22.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr, 103 a.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz’ 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade'

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12 , 

Kreuzlingen (Schweiz).
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„fremad paa Kundskabs Eysets Bane 
Di slutte Crop med pröuet lUandemod

Hvor ofte har jeg ikke hört denne Sang 
sunget ved vore Moder og paa vore Udflugter, 
med hvilken Begejstring; men tillige med hvor 
kolossale Besværligheder. Melodien egner sig 
ikke for den »Folkevise Tone« der holdes oppe 
af vore Svende og derfor maa der gerne göres 
3 a 4 Tillöb för det lykkes at faa Sangen 
rigtig sungen.

Ak ja  ! »vi slutte T rop  m ed p rövet Mande- 
mod,« — for at bakse  m ed K eg le r og K ugler, 
thi i A ar synes K eg lesporten  m ere end nogen 
aoden a t have staae t paa D agsordenen  i vore 
hVaver-Lejre«. H vorm ange hundrede Ö lkrus 
Tobakspiber og P ostkortalbum , sam t sm aa 
Trøstepræmier, som Nielsen, H ansen, Jensen 
og Sörensen mon ikke b ringer med hjem til 
Fædrelandet, som dyreköb te  og  kæ re E rind
ringer fra sin U ngdom s lette F la tte r og 
Flagretid.

»Vi slutte Trop!« — om et »lille« Anker 
01, som hurtig blev tömt og efterfulgtes der- 
paa af et andet og tredie ! Og naar saa »Kund
skabs Bane« er rigtig indsmurt af Alkohol saa 
kommer der rigtig Liv i Gutterne der alle vil 
optræde i deres »Glansnumre«, — og saa slut
tes den »vellykkede“ Fest henad Morgen
stunden, efterladende en fast Overbevisning 
hos enhver om at han er »tilfreds“.

„Vi slutte T rop  m ed p rövet M andemod«, 
50 N aver og 5 D am er til en Svingom  til T o
nerne af et O rkester , bestaaende af M undhar
monika, Ildklem m e og B liklaag. (Mon vore 
sorte »Landsmænd« i V estindien vilde være 
Saa henryk te  ved den Musik som vi ere det ?)

„Vi slutte T rop  m ed p rövet M andem od“ 
med Studium af „H olm blads S an g b o g “ „Til 
Kamp for K undskabs lyse V æ ld !“ (Belys
ningen er et P a r  flakkende Gasblus der skim 
tes som sm aa L ysp letter i R ögdunsten  fra 
U garerne). N ederst ved D ören et P a r Svende 
^ed  fremmede Blikke, som ved M ödets A ab- 
t'ng  bydes velkom m en af Form anden og  som 
nian saa lader synke tilbage til det In tet, hvoraf

kom. Saa gaar Mödet lös. Protokollen 
°Plæses og godkendes med en Bemærkning

fra Jensen om at han ikke har sagt, a t F est
kom iteens Form and var skæ vbenet, som Se
kretæ ren  p aastaar a t have hört. R eg n sk ab e t 
fra sidste K eglefest oplæses det afslutter med 
et O verskud p aa 2 M ark hvilke det beslu ttes 
at köbe en H um pen Öl for. S aa vælges der 
en ny K asserer (4de Nyvalg siden G eneral
forsamlingen). B ibliotekaren m eddeler, a t han 
h a r op tage t en Statistik  over B ogudlaanet i 
den Tid han h ar haft P osten  og oplæser samme. 
Zolas R om aner vare m est efterspugte, derefter 
kom  Fam ile-Journalens Bibliotek, saa Jules 
V ernes, Carit L tlar og M aryats R om aner og 
saa endelig de skandinaviske F orfa ttere  med 
G ustav W ied og M aglekilde P etersen  i Spidsen. 
H erefter bliver der under Forskellig t vekslet 
et P a r B em æ rkninger mellem Jensen og Hansen 
om der skal tæ nkes paa Torskegilde eller 
G aasegilde til M ortensaften, hvilket dog over
lades til Festkom iteens videnskabelige Dröf- 
telse, hvorpaa saa M ödet officielt sluttes. Osen 
er imidlertid nu bleven saa tæ t, a t man næ ppe 
ser fra den ene E nde at „H ulen“ til den an
den. O m kring i K rogene h ar m an dog endnu 
ikke tæ nkt p aa  Opbrud, V æ rten h a r jo  endnu 
ikke budt „F yraften“ , fra den ene K ro g  höres 
en Lyd som naar man slaar K o rt i Bordet, 
fra den anden hö tes en Lyd som om der ban 
kes Köd. B egge Lyde ere T egn p aa  at der 
eksperim enteres m ed Flid, for „a t faa noget 
a t kæ ve.“

D a der saa endelig laves en A fslutning fra 
V æ rtens Side, vandrer „den faste S tok“ ned 
paaB anegaarden , hvor R estaurationen  er aaben 
hele N atten  Næste D a g , . Söndag, den D ag  
hvor M usæerne ere g ratis  aabne, hvor den 
store frie N atu r m ed sine U ndervæ rker, saavel 
som de ved M enneskets Snille frem brag te 
K æ m pevæ rker, d rag er det videbegæ rlige M en
neske til sig, m ed sine m agiske K ræ fter, da 
ligger P etersen , Jensen og H ansen og sover 
til henved M iddagstid

E fterm iddagen tilbringes ved en W hist og  
A ftenen i en Dansebule. N aar vort T reklover 
forlader Byen ere de ikke naaede et eneste 
S k rid t „frem ad p aa  K undskabs B ane“ og naar 
T alen  falder p aa  Byen udtaler de enstem m igt 
,.det er en slöj Kaff, dyrt a t leve, ingen ting  
a t tjene, og  m orderlig kedelig .“



Ik k e  sand t Svende? Jeg  m aler F anden  p aa 
V æ ggen  ?

D et væ re lang t fra at jeg  vil det; men jeg  
e r  lige ved at drukne i b a r K eglefestberet- 
ninger, i, 2 og  3 F ade Ö1, Stiftelsesfester, 
Æ degilder, K om m enakvavit o. s v. L ad  mig 
snart faa et H alm straa at k lam re m ig til, blot 
et. E t H alm straa i Form  af en lille B eretning 
(selv om det er fra en B -Forening) a t vi gen 
nem den Indflydelse vi gennem  Foreningerne 
udover p aa  hinanden söger at kom m e ,,frem ad 
p aa  „K undskabs B ane1'. Ik k e  som pedantiske 
V ism an d ; men som Sönner a f e t K ulturfolk i 
Europa. Som M ennesker hvis H jæ rne endnu 
ik k e  er vel a t eksplodere p aa  G rund af den 
deri indproppede K undskab  Som M ænd der 
endnu have en udviklingsdygtig  A and.

H vor vilde det ikke glæ de m ig om S ekre
tæ r D it eller D a t kunde berette , a t F örste  
Præ m ie i K eglespillet var en ty sk  G ram m atik 
th i Svend Olsen som blev K eg lek o n g e  og  ta ler 
saa  daarlig t ty sk  h a r sikkert for hele sin L eve
tid  m ere N y tte  af en G ram m atik til 1 M ark 
end et Ö lkrus til 4 M ark. Eller köb et F a g 
væ rk  m ed F orteg n in g er det vil s ikkert være 
ligesaa nødvendigt for en Svend som et Post- 
kortalbum .

D ette  e r Sm aareform er D e stö rre  vilde 
væ re for mig m ere end et reddende Straahalm : 
Skandinavisk P rogram  i Musik, Sang og Tale 
ved vore F e s te r; men vel a t m æ rke et P ro 
gram  saaledes affattet, a t en dansktalende 
D am e kan  deltage uden at fole sig generet 
Æ dlere  Tone, kæ re V enner. D a vil den fat
tige farende Svend m ere end nu b e tra g te  den 
skandinaviske F oren ing  som en O ase i Livets 
Ö rken. K am m eratskabet behöver ikke at lide 
under det. Folk som vil frem ad behöver ikke 
a t lade H jæ rtet i Skam m ekrogen fordi H jæ rnen 
arbejder frem.

A t danne M ennesker m ed en sund og k lar 
Forstand , ingen D ögnfluer og  heller ingen Vis- 
m ænd, kunde og  burde væ re et af vore b e
skedne M aal. Med den M asse af unge sundt- 
tæ nkende Mænd, som aarligt kom m e i vore 
F oren inger, h a r vi sikkert M idler nok til a t 
kunde naa dette  Maal.

V intersæ sonen s taa r for D ören.
»Vi slutte T rop  m ed p rövet M andem odk

P . Jorgensen.

Protest.
St. Gallen.

P aa  M ödet den 9. Sep tem ber vedtoges en
stem m ig a t ind læ gge P ro test imod Afstem nin
gen  over Em blem erne, da 156 Stem m er kun

er en B rokdel af 800 M edlemmer som C-U.K- 
for Tiden tæ lle r! Vi fordrer endnu en Gang 
en A fstem ning over Nr. 2 og 3, og  opfordret 
M edlem m erne talrig t a t deltage i Afstemningen  ̂
og  hvis ikke der opnaaes et stö rre  Stemmetal 
for et Emblem end 156 Stem m er, saa forlanger 
vi Em blerosagen lag t p aa  H ylden, indtil der 
opnaaes s tö rre  In teresse for Sagen.

P aa  Foreningens V e g n e ;
■

J. Aase, Sekretær.

u Foreningsmeddelelser. f§

Düsseldorf.
Herværende Skand. For. afholdt Lördagen de'1

2. Septbr. sin 6 aarige Stiftelsesfest. Efter at cirka d 
halvt hundrede Naver ved 9 Tiden vare bievne sam
lede i den i Dagens Anledning med Guirlander og FM 
udsmykkede »Hule«, bod Formanden velkommen. Det' 
efter placerede man sig ved Bordene hvor der serve
redes Skinke med Bröd og Salat. Sulten var stof 
men Törsten ikke mindre, og straks blev der lagt 
Fad Ö1 op, hvilket snart efterfulgtes af et andet o? 
tredie. Derefter blev der spillet og sunget, holdt Tal«1' 
og givet Solonumre og Humöret var straalende. V«® ? 
Midnatstide blev der serveret Æbleskiver og Punsd1 
og de, desværre faa, Damer der vare modte, ble<e 
travlt beskæftigede med at ombyde de lækre Sage!- 
Ved 4 Tiden skiltes Naverne med den Overbevisn^ 
at have tilbragt en meget gemytlig og fornöj elig Aften- 

Med skand. Hilsen
Aage Christiansen, Sekretær-

*
Leipzig.

Lördagen afholdt den herværende Skand. Foren
en meget vellykket Keglefest som fandt Sted i »Sts^1 
Merseburg« i Lindenau. Der var udsat 3 Præmie1’
2 til de bedste Spillere og en til den der slog flest 
»Skæver«. Deltagerne samledes ved 3 Tiden og efteI 
et Par Timers Kamp med Kugler og Kegler fandt s®11 
Præmieuddelingen Sted, hvorpaa der udbragtes et Le<e 
for Præmietagerne. Saa trak vi os tilbage til Lokal1' 
teterne hvor Festen saa endte i den mest gemytlig 
Stemning ud paa Aftenen.

Med skand. Hilsen
E. Möller, Sekretær.

* **
Mannheim»

Lördagen den 17. Septbr. afholdt Skand. For. clJ 
meget vellykket Keglefest. Naverne samledes ved - 
Tiden i »Hulen« og begav sig derfra til Keglebar>el1' 
Ved 6 Tiden sluttedes Keglespillet og vi samledes ahel
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i Foreningslokalet hvor Præmierne uddeltes. Festlig
heden sluttedes först henad Morgenstunden.

Med skand. Hilsen
F. Möller, Sekretær.

# **
Neumiinster.

Söndagen den 10. Septbr. afholdt den herværende 
Skand. Club et vellykket Gevinstkeglespil med Fælles
spisning i »Conventgarten«. Vi begyndte Kl. 3 om 
Eftermiddagen og efterhaanden samledes 21 Naver og 
Spillet gik lystigt til Kl. 6V2. Kl. 7 samledes vi til 
Fællesspisningen hvor Værten havde sorget for ud- 
«ögte Retter, og et Par Flasker dansk Akvavit. Der 
blev holdt adskillige Taler og udbragt en Del Skaaler 
ved Bordet. Efter Spisningen blev 7 smukke Præmier 
«amt en Trøstepræmie (en velfyldt »Lærke«) uddelte. 
Derefter kom Humpelen paa Gang og med den kom 
Lystigheden over Svendene der hver gjorde sit til at 
forhöje Selskabeligheden, saa Festen var i Et og Alt 
vellykket. Overskuddet vil blive anvendt som Hjælp 
ved Anskaffelsen af et Bogskab.

Med skand. Hilsen
J. Christiansen, Sekretær.
*

Zürich.
Söndagen den 10. Septbr. afholdt Foreningen en 

Fugleskydning i Hotel z. Kronens Have. Foruden 
Fugleskydningen var der Pilekastning for Damerne 
og desuden Ring- og Pladespil. Kl. l '/2 om Eftermid
dagen begyndte Skydningen og allerede ved 2 Tiden 
var der et Liv og Lystighed som man daarlig kan 
tænke sig bedre hjemme paa »Bakken«. Ved 5‘/j 
Tiden blev endelig Brystet paa Fuglen skudt ned af 
Alexius Friis som altsaa blev Fuglekonge og fik over
rakt en vældig stor Humpel. Förste Præmie i Pile- 
kastningen fik Frk. Frieda Hainzelmann. Da Festen 
var forbi i Haven, begyndte Ballet oppe i Salen. 
Naverne havde her atter vist deres Dygtighed til ikke 
■at kunde skaffe Damer, der var omtrent ti Damer til 
e. halvtreds Mand. Festen sluttedes Kl, 2 den havde 
givet et Overskud paa 68 Fr. som alle tilfaldt en syg 
Landsmand her i Byen.

E. S Snedkere advares atter mod at komme til 
Zürich, her er spærret indtil Foraaret 1906. Enhver 
som kommer hertil, maa betale 10 Fr. i Böde for at 
komme til at arbejde, Med skand. Hilsen

A. Lund, Sekretær.
* **

Wiesbaden.
Skand. For. har flyttet sit Lokale til Rest. »Nie- 

-derwaldhof«, Niederwald-Str.

Stiftelsesfester.
St. Galler-Foreningen fejrer i Aften sin 20 aarige 

Stiftelsesfest.
Münchener-Foreningen fester i Oktober for sin 

30 Aars Födselsdag.

C. U. K.s Adressefortegnelse.
Schweiz.

Forretningsforer: P. Jörgensen, Hauptstrasse 12, 
Kreuzlingen.

Hovedkasserer: V. Riisfeldt, Meisenstrasse 12 n, 
Lachen b. St. Gallen.

Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 19.
Bern: „ Lötsehberg, Aarbergergasse 43.
Davos: „ z. Löwen, Rathausstrasse: •
Genf: Hötel du Gert, Rue Rousseau 34.
Kreuzlingen:i P. Jörgensen, Hauptstrasse 12.
Lausanne: Rest, Suisse Halle 5.
Luzern: Hotel Bären, Pfistergasse.
St. Gallen: Rest. Blumenegg, Kornhausstr.
Schaffhausen: „ z. Sternen, Webergasse 38-
Zürich: ,, z. Rotliaus,

Tyskland.

Marktgasse 17.

Forretningsforer: P. Jörgensen, Postlagernd Konstanz.
Berlin: Rest. ? Alte Jakobstr. 83.
Bremen: „ Diercks, " Ecke Wester- u. Brautstr.
Coin: „ z. Schwarzwald, Streitzeuggasse 37.
Dresden: „ z. Gänsedieb, Victoriastr. 30.
Düsseldorf: „ z. Dicken Jean, Ecke Jahn- und 

Fürstenwallstr.
Frankfurt a.M.: „ z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr.
Hamburg: „ A. Heitmann, GrosseNeumarkt21.
Harburg: „ z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Leipzig: „ Sauerbier, Ecke Lange- und 

Kohlgartenstr.
Mainz: „ Taunus, Rheinstr. 37.
Mannheim: „ z. Erbprinzen, O 5.
München: „ z. Walhalla, Ecke Augusten- u. 

Briennerstrasse.
Neumünster: O. Petersen, Klosterstrasse 2 ln.
Nürnberg: „ Veit Stoss, Egidienplatz 24.
Stuttgart: „ z. Blumenau, Ludwigstr. 28a.
Vegesack: „ M. Borjes, Sedanplatz 7.
Wiesbaden : „ Niederwaldhof, Niederwaldstr.

Porto=Tarif.
T y s k l a n d .

Breve og Korrespondencer til Bladet koste, 
sendte til K onstanz, lO P fg . indtil 20 Gram  
— 20 P fg. indtil 250 Gram.

Medlemsböger sendes til Konstanz i aaben  
Convolut m ed P aask rift: Gescliäßspapiere, 
for 10 P fg . p r. 250 Gr.

I Regnskabsblanketter sendes til St. Gallen i
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aaben Convolut m ed P aask rift: Oeschäjts- 
papiere, T ak st 20 Pfg. for 250 Gr.

Breve til St. Gallen koster 20 P fg . for 15 Gr.
S c h w e i z .

Breve, M edlem sböger etc. til F orretn ingsforeren 
kan  sendes i lukket Brev, da T aksten  her 
kun er 10 Cts. pr. 250 Gr.

R eg n sk ab  til St. Gallen g a a r ligeledes i luk
kede B reve for almindelig B revporto.

Æ re den som æres bör!
Skand. Foren. V egesack  m eddeler, a t den 

ved en Fejltagelse h a r ladet en „H uskeseddel“ 
g a a  i D . f. Sv. Nr. 15 mod Nr. 1066B Axel 
Petersen, Sm ed fra Sundby, og  beder denne 
P le t p aa  P etersens Æ re  fjernet.

Nr. 709 Björn Hansen har i en læ ngere 
A rtikel til B ladet, som er m edundertegnet a f 
4 Landsm ænd, sög t a t rense sig for B eskyld
ningen fra K öln. A f næ rliggende G runde kan  
vi ikke op tage sam m e R edegörelse ; men fore
træ k k er a t sende den til K iln , da Sagen efte r 
vor O verbevisning bedre kan  jævnes ved p e r
sonlig B revveksling end gennem  offenlig 
K orrespondence i B ladet. Red.

Erindringsliste!
(For Landsmænd med en daarlig Hukommelse.)

Nr. 890 Th. Petersen, Snedker, fra Aarhus, bedes 
ordne sit Mellemværende med Frankfurter- 
Foreningen.

Nr. 1115B Mouritz Petersen, Former, f. i Aarhus 
16.3. 74, og Kristian Nielsen, Klejnsmed, 
bedes ikke glemme deres Forpligtelser i 
Vegesack.

Efterlysning.
Murer Jens Geliert, sidst i Nahbollenbach, bedes 

opgive sin Adr. til Forretningsforeren f. G. U. K.
Nr. 2503 Sören Nörgaard, Snedker, Lemvig, sidst 

i Genf, bedes opgive Adresse til Forretningsforeren.

Pas paa!
Bog Nr. 1189 lydende paa R. Schmidt, Tapetserer, f. 

i Kobenhavn 15.12. 84, indm. Nürnberg 15. 7. 05 
er gaaet tabt og erklæres hermed for ugyldig.

Brevkasse.
Bern: Brev til M. Moller og Maler N. Larsen. — Kaj 

R. Melton i Thun bedes opgive nærmere Adresse 
til vor Forening.

Kreuzungen: Breve til Bogbinder Th. O. Andersen og 
Maler P. Jespersen.

Leipzig: Brev til Maler Wald. Madsen.

i°r 7°r ANNONGER |

Træ= og Marmorkursus.
Mit aarlige Kursus i Træ- og Marmor-Imitation 

begynder som sædvanligt den 1. Novbr. 1905 i min 
Bopæl: Kinkelstrasse 12, Zürich IV.

F. Faistrup-Jensen,
Specialist.

Træffes 'personlig hun hver Söndag.

KJÖ BEN H AVN .
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade Nr. 10. Möde hver Torsdag- 
— Alle hjemvendte Landsmænd ere velkoinne.

Kollektivannoncer.
n*? ' *

Foreningslokaler.
Basel: Hest. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse- 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr. 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. KohlgartenstV- 
Mannheim: Rest. z. Erbprinzen, O 5.
St. Gallen: Blumenegg, Kornhausstrasse.
Stuttgart: Rest. z. Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerstf- 
Nürnberg: Rest. Veit Stoss, Egidienplatz 24. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z. Linde, Dotzheimerstrasse 22. 
Zürich: Rest. Rothaus, Marktgasse.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.
St. Gallen: Rest. Erich, Linsebühlstr. 45.

H e rb e rg e r.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz- 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade.

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg en sen , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J, H. Welti, Kreuzlingen.
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Hovedbestyrelsesmodet
i S t  G a lle r i ,  4 .  1 0 .  0 5

Begrundet paa en Indsendelse fra Züricherforenin
gen den 3. 10. afholdtes ekstraord. Möde Onsdag den 
4. Okt. Nævnte Artikel er i Folge to Breve til Hoved
bestyrelsen allerede i forrige Uge bleven direkte til
sendt Foreningerne fra Zürich og er allerede den 30. 
Sept, bleven forhandlet i enkelte Foreninger. Af denne 
Grund anser H.B. Artiklens Optagelse i Bladet, en Uge 
senere, for at være överflödig. H.B. protesterer paa 
det bestemteste mod denne Fremgangsmaade fra Z. F. 
da den derved er bleven afskaaret fra at forsvare sig 
mod de Angreb som Z. F. retter mod den og som har 
sit Udspring i de to Züricher-Delegeredes Arrigskab 
over at de ikke paa H. B. Mödet d. 23. August i Aar 
kunde faa deres B Forening trumfet igennem. Vi skal 
til de enkelte Punkter i Z. F.s Circulære bemærke, at 
den nyvalgte H. B. bestaar af 7 Medlemmer af hvilke 
de 5 ere gilte bosiddende Mænd som i lang Aarrække 
have været Medl. af de skand. For. og G. U. K. Af 
do 3' i St. Gallen valgte Revisorer, ere 2 ældre bosid
dende Mænd som sikkert vil være i Stand til at om
fatte deres Hværv med den Omsigt og Interesse Sagen 
kræver. Angaaende Besværelsen over Mangel af Pro
tokol (Virksomhedberetning) fra den aftraadte H.B. 
paa Valgdagen, skal vi bemærke, at intet Punkt i vore 
Love hidtil krævede nogen saadan. Denne Mangel 
som Z. F. (resp. dens Delegerede Hr. Faistrup-Jensen 
og et Ikke-Medlem af G. U. K.) har »konstateret« er 
saaledes et Krav de selv har grebet ud af Luften. — 
Z. F. reklamerer Regnskabet for 1905, den burde vente 
til Aaret er udlöbet. Hvis Z. F. tog det nöje med 
Sandheden vil den vide, at den kun er for 3, ikke 4 
Aar, at Regnskabets Status er uopgjort. Dette vil dog 
nu blive afhjulpet idet Status vil blive opgjort i næste 
Nr. af Bladet. —

Angaaende Emblemet, er der nedlagt Protest fra 
St. Gallerforeningen mod Afstemningens Gyldighed og 
dette er atter modtaget med Mod-Protest fra Zürich 
og Hamburg. Da H. B. mener, at Tilslutningen til det 
valgte Emblem er for ringe i Henblik paa Medlems- 
tallet og den med Udfærdigelsen af et Emblem for
bundne Udgift og Risiko synes at være for stor, be
sluttedes det at folge Henstillingerne fra Zürich og St. 
Gallen og at lade Emblemsagen hvile til Interessen 
bliver större. — Paa Forespørgsel fra et Par Kasserer 
°ni TJnderstöttelsesberettigelsen for ny tilrejste Medl. 
lra Hjemlandet, besluttedes at svare, at Lovene ihaa

opfattes saaledes, at de Medl. som för 1. Oktbr. vare 
indtraadte og understöttelsesberettigede, fremdeles bi
beholder denne Ret. — En Meddelelse fra Afdelingen i 
Zürich om Optagelsen af 1 Medlem som ikke tilhörte 
sin Fagforening, toges til Efterretning. — En Meddelelse 
fra Mainz om en Afbrænderisag mangler Foreningens 
Stempel og Formandens Underskrift. — De ny Love 
vil i nærmeste Fremtid blive udsendt, hvorfor Kas
sererne bedes opgive, hvormange Ekspl, de önsker.

Paa H. B s V.
P. Jörgensen, p. T. Forretningsforer.

Reformer indenfor C. U. K.
Jeg  kunde nok have L yst til a t frem komm e 

m ed et P a r  B em æ rkninger m ed H ensyn til 
P . Jörgensens A rtik ler i de sidste Nr. a f  B ladet.

D et Spörgsm aal som först og  fremmest 
p aa træ nger sig en er d e t te : H vad er egentlig  
Lov og  R e t  indenfor C. U. K. ? I Fö lge Lovene 
skal G eneralafstem ningen finde S ted i P aaske- 
dagene, saa R esu lta ter kan  bekend tgöres 2 a 
3 U g er efter P aaske. F ak ta  e r , ' a t vi fik R e 
su ltatet a t vide den 29. Juli, derved opnaar vi, 
a t faa hele vor F orre tn ingsgang  forkvaklet, da 
F o rre tn ingsaaret i Fölge Lovene er fra 1. April 
til i. A pril; men det tag e r H ovedbestyrelsen 
vel ikke saa nöje Nu h ar vi ogsaa en Passus 
i Lovene, nemlig P a ra g ra f  3, 4 og  3’ Linie, 
som ly d e r : »N aar en Forening  tiltræ der Cen
tralisationen, er denne Tiltrædelse bindende for 
alle dens Medlemmer«. F ak ta er, a t ikke alene 
forskellige Foren inger aabenlyst have v ed g aaet 
i B ladet a t have to S lags M edlem m er; men 
for at gö re  M aalet fuldt træ der vor F o rre t
ningsforer P  Jörgensen , den M and, som m an 
dog kunde vente selv vilde respek tere  Lovene, 
og  hvis P lig t det er a t sorge for, a t de for
skellige Foren inger ogsaa g ö r det, i B ladets 
Nr. 18 frem med en A rtikel hvori det hedder; 
»Lad os indröm m e hver Forening R e t til, saa- 
frem t de lokale Forhold kræ ve det, a t de da 
o p re tte r en saakaldet B Afdeling.« D et er dog 
en R ingeag telse  af Lovene, som spo tter enhver 
Beskrivelse, og  hvis P  Jörgensen  tror derm ed 
a t vise Vejen til C. U. K  s Frem tid, saa tror 
jeg  nok han  er paa  Vildspor. Nej, Svende, 
lad os dog ikke begynde m ed a t inddele v o re  
M edlemmer i K lasser, thi det vilde g an sk e



sikkert væ re enstetydende m ed at give C. U. K . 
D ödsstödet, da B F oreningerne altid, efter min 
M ening, ville væ re et S lags Snyltedyr, som 
ville leve af, hvad der g iver C. U. K . Vækst, 
nem lig Centralisationen, uden selv a t ville bi
d rag e  noget dertil, og  man ved jo  fra N atu r
historien, hvorledes det gaar, n aa r den S lags 
T ing  tag e r O verhaand. L ad os saa hellere 
æ ndre  vore Love saaledes, a t alle kan  være 
m ed os. Nu har vi allerede faaet dem æ ndret 
saaledes, a t vi ere sikrede imod a t blive ud
by ttede  i hvert Tilfælde ikke i den G rad som 
för. Lad os nu næ st efter faa vort K o n tingen t 
nedsat (thi der tro r je g  nok a t det er T am pen 
b ræ nder) og sim plere R egnskabssystem , saa 
A dm inistrationen lettes, og  saa se a t faa v ert 
R eg n sk ab  i en bed re  O rd e n ; thi det m aa jo 
kaldes, jeg  kunde have L yst til a t b ruge  et 
s tæ rk t U d tryk , men vil sige, uforsvarlig, som 
det gaar. N aar m an ta g e r i B etrag tn ing , a t 
A fdelingskassererne m aa give R eg n sk ab  op 
hver M aa n ed ; men for H ovedkassen har vi, 
i de 4 a 5 A ar som C. U. K . har bestaaet, 
endnu  ikke set noget, jeg  vil slet ikke tale 
om det, som var i B ladet i N ovem ber i Fjor, 
thi den S lags R eg n sk ab  kunne vi ligesaagoat 
være fri for. Nej, lad os en G ang faa F o re
ningens S tatus g jo rt op, saa a t vi kunne se 
hvor P engene  g aa r hen, og lad os faa et 
R eg n sk ab , som R evisorerne kunne væ re be
k end te  at sæ tte deres N avne under. E fter P . 
Jörgensens O pgörelse i Nr. 17 tæ ller Foren in
gen  ca. 800 M edlemmer, det kan  go d t være, 
a t dette  Tal ikke svarer helt til det virkelige 
F o rho ld ; men vi har ikke a r  det, saa vi m aa 
reg n e  derm ed, og alene det ordinæ re U g e
b id rag  af 800 M edlemmer, foruden Indskud og 
M edlem sböger som saa nok kom m er til, vilde 
væ re 10,400 Fr., saa det er slet ikke Smaa- 
sum m er, som det drejer sig  om. Vi m aa da 
heller ikke gö re  os nogen Illusioner om a t faa 
T ilskud hverken  fra den ene eller den anden 
Side, saa læ nge vi ikke h ar vort R eg n sk ab  i 
en bedre Orden. D er tro r jeg  ogsaa nok 
kunde træ nges til de R eform er, som P  Jö r
gensen  skriver saa m eget om i sin sidste 
Artikel.

A propos, m ed H ensyn til den sidste A rtikel 
kunde jeg  ogsaa nok have L yst til et P a r  Be
m æ rkninger. P . Jörgensen ta ler der saam eget 
om R eform er. H an  vil reform ere vore K eg le 
fester. Vi m aa ikke læ ngere have Ö lkrus eller 
Postkorta lbum  eller den S lags T ing til P ræ 
m ier; m en derim od videnskabelige eller faglige 
V æ rker, det vil vist ikke blive let a t köbe 
Præ m ier p aa  den M aade og  træffe det saa
ledes, a t de bliver fordelt efter enhvers F a g  
eller V idenskab. Nej, lad hellere K eg lefesterne 
g aa  deres egen  skæ ve G ang, je g  holder for 
mit ege t Vedkomm ende heller ikke p aa  dem.

D et er i det hele tag e t et m eget m örkt Bil
lede, som P . Jörgensen opruller af Livet i de 
skand  F oreninger, og  det skal ikke bidrage 
til a t give Folk, som s taa  uden for nogen god 
M ening om dem Om det passer nogen Steder 
skal jeg  lade være usag t p aa  vor Forening 
(H am borg) i hvert Tilfælde ikke. Foreningen 
h er ho lder M öde hver L ördag  Aften skiftevis 
i hver anden U ge m ed D iskussionsm ode og 
selskabelig  Sam m enkom st; men al S lags Spil 
og  K æ veri er s træ ngt banlyst fra Forenings
lokalet. I  L okalet findes saa en hel Del dan
ske, svenske og norske Blade, saa Medlem
m erne altid kunne holde sig å jour med Be
g ivenhederne i H jem landene. D esforuden staar 
ogsaa  e t godt B ibliothek til Medlemmernes 
R aad ig h ed , som stad ig  foröges med gode 
V æ rker af skandinaviske og  udenlandske For
fattere, selv om vi ikke, som P . Jörgensen, 
reg n er Carit E tla r til de udenlandske Forfat
tere. Til O ktober begynder et K ursus i Tysk 
for de a f  Foreningens M edlemmer, som har 
L yst og  In teresse  derfor, vi har s ik ret os en 
dansktalende ty sk  Sproglæ rer og  der gives 
U ndervisning to  A ftener om U gen. Se dette 
e r Ting, som je g  finder, a t vi nok kunne være 
b ek en d te  a t g aa  m ed til, og det viser, a t der 
dog findes O aser i den Ö rken, som P . Jör
gensen viser os, selv om det k an  være svært 
nok for K am elerne at finde dem.

G. x,ladsen,
* **

Hr. G. Madsen reklamerer over mange Ting def 
ikke ei gaaet efter en Snor; men som sikkert frem
tidig vil blive afhjulpet. Paasken var i Aar 23. April- 
Afstemningsresultatet var derfor paa Forhaand dömt 
til at komme bagefter Forretningsaarets (rigtig be
nævnt »Regnskabsaaret*) Begyndelse. Dernæst vil 
det være Hr M. bekendt, at der til den fastsatte Ind
leveringsfrist kun forelaa et Par Lovforslag, af hvilken 
Grund H. B. uden nogen Modsigelse udsatte General- 
afstemningen og samtidig Fristen for Indsendelser 
Kun derved blev dette som det blev.

Hvad jeg i Nr. 18 skrev om B Foreningerne ' 
Fremtiden, er min private Mening, som jeg har i denne 
Sag. Hidtil har jeg faaet Lov til ogsaa offentlig 
maatte sige min Mening om Ting og troer jeg ogsaa 
nok, at G. U. K. vil være tolerant nok til at indrömnie 
mig dette. Jeg har længe nok og tidt nok forfægte1 
det samme Standpunkt som Hr. M, indtager; men 
de fleste tav og fra Modpartens Side mente man, at 
jeg omtrent stod ene. M:.n kom med saamange Grunde, 
privat, at jeg tilsidst fölte mig tvungen til at udtale 
mig om den eneste Form hvorunder G. U. K., efter 
min personlige Mening, maatte kunne acceptere Il- 
Sagen,

Angaaende Nedsættelsen af Kontingentet, mener 
jeg, at vi först bör forhandle naar vi ser hvor stor 
Gevinst vi faar i Kassen efter de nye Love. I’1'» 
anden Side önskes höjere Understöttelse og Aarsmaksi-
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mum större. Alt vil vel ikke kunde skabes paa en 
Gang. Hvad Regnskabets Offenliggorelse angaar, da 
vil dette ske i næste Nr. af Bladet.

Angaaende de 800 Medlemmer, hvis Bidrag menes 
at forsvinda i Hovedkassen, vil Hovedkassereren nok 
aflægge Regnskab. Det er först nu i Sommer vi ere 
naaede paa dette Tal, og dernæst er Udgifterne til 
Rejseunderstöttelse ogsaa steget i samme Forhold,

Hvad min Artikel i Nr. 19 angaar, da har jeg fra 
Medlemmer i 3 Foreninger faaet Tak for samme, saa 
det lader til at min Skildring ikke har været fuld
stændig Fantasi. Det glæder mig oprigtigt, at erfare 
hvorledes Foreningslivet er i Hamborg og jeg vilde 
virkeligt önske, at hver Forening, stor eller lille, maatte 
kunde skabe sig et lignende Program, alt efter Evne. 
Men tror Hr. 1VL, saavelsom andre der have fölt sig 
indignerede over mine Ord, ikke, at jeg med langt 
större Glæde og Stolthed vilde redigere Bladet, naar 
Sekretærerne toge sig deres Opgave som Bladkorre
spondenter lidt alvorligere. Naar de lod Læserne faa 
Indtryk af, at der i vore F'oreningerne dyrkedes andet 
■end Keglesport, Ölfade.

Hvis derfor min Artikel i Nr. 19 var et komplet 
Vrængebillede af os i alle Forhold, skulde det i Sand
hed f iæde mig om mine Ord bleve gjort til Skamme, 
Ved at Sekretærerne sendte Besked om andet end kun 
Bestyrelsesvalg og Festligheder, især af samme Slags 
Som Hr. M.s Beretning.

Thi bagved dette ligger der noget paa Lur, noget 
som för eller siden vil komme frem i en offentlig 
Krigserklæring mod vort Blad og af hvilken Grund 
jeg raabte Vagt i Gevær. P. Jörgensen.

L id t om Bladets Indhold.
Som et a f de æ ldste M edlem m er af Skand. 

H aandv.-Forening i Berlin og  Medlem a f C. 
U K . önsker jeg  ogsaa nok a t skrive et P a r 
Ord om de saakald te  A- og provisoriske B- 
Boreninger. Siden den io . Mai diskuteres der 
her i D. f. Sv. for og imod B . ; men er den 
Sag virkelig saam egen Diskussion væ rd? — 
Hvad N y tte  har vi egenlig af B F oreningerne ? 
H ar de virkelig udre tte t noget stort, noget 
godt? Mig er det ubekendt, endskönt B F o r
eningen her i Berlin nu er over i x/2 Aar, gi. 
jeg troer, a t vi idetm indste her i Berlin godt 
kan leve uden B Forening  og h ar heller ikke 
stor T ro  paa den L evedygtighed  D en iste  
April i go i erklæ rede vi a t tiltræ de C. U . K . 
obligatorisk og  som saadan havde vi ingen 
Grund til a t danne en B F oren ing  (af hvilken 
jeg iövrigt hele T iden h a r væ ret en  M odstan
der) Jeg  skal ikke kom m e næ rm ere ind p aa 
Hr. A. Löf grens A rtikel i N r. i6 , tla jeg  ikke 
finder den en Polem ik værdig, bem æ rke vil 
jeg kun, at C. U . K .s A fdeling i Berlin f. T. 
t&ller over 150 M edlem m er m edens B F o re
ningen ku n  h a r 5 eller 6 M edlem m er. D e tte  
er vel Bevis nok for, a t Sk. H aandvfor. ikke

er g aae t tilbage i den Tid den tilhörte C U .K . 
sam t a t den nok kan  bestaa  uden B P aah æ n g et.

H r. P . Jörgensens A rtikel i Nr. 19 h ar 
glæ det m ig m eget og jeg  finder m ed ham det 
önskelige i a t der kom m er noget bedre Stof 
i B ladet, thi siden Mai h a r det m este Stof kun 
væ ret D eb atte r om A  og  B F oreningerne sam t 
M eddelelser om Foreningsfornöjelser. Jeg  tro er 
a t der i en saa bevæ get Tid, m ed saam ange 
og  store sociale B rydninger som i A ar, nok 
m aa være andet a t skrive og  diskutere om. 
D er gives vel S to f nok fra saavel den politiske 
som den faglige Bevægelse, R ejsesk ildringer 
og  B eretninger om K ulturfrem skrid t i andre 
Lande, som sikkert vil væ re af In teresse for 
E nhver af os. J .  Chr. Nissen.

HH Foreningsmeddelelser. f§|

Hasel.
Rejseunderstöttelse udbetales af Snedker P. Larsen,

Clarastrasse 5, fra 7 til 8 Aften.
* **

H ern.
I Henhold til vor Meddelelse i Nr. 17 hvor to tid 

ligere Bestyrelses-Medlemmer beskyldtes for paa en 
Maade at have bestaaet N. Petersen med at före Re
visorerne bag Lyset, har de to nævnte tilskrevet os 
og bedt os undersöge Sagen nöjere. G. Madsen ind
rømmer, at han flere Gange har laant P. Penge ogsaa 
Lördagen för Revisionen; men dette var ganske privat.
N. Larsen vil derimnd ingen Andel have i vor forhv. 
Kasserers Affærer. Vi forögte at faa en ny Samtale 
med Petersen hvilken fandt Sted d. 26. Sept. Da han 
havde læst Larsens Breve kunde han pludselig ikke 
erindre at have laant Penge af L., skönt hans Udta
lelser för Dommen ikke vare at misforstaa, vi maa 
derfor beklage, at vi har sat Lid til en saa upaalidelig 
Person der siger et i Dag og et andet i Morgen.

Med skand. Hilsen
J. M. Petersen, Sekretær.

* *
G enf.

Paa Grund af Bortrejse er Kassererposten over
taget af Blikkenslager ,i. Probst, Rue Kleberg 27 IVtv. 

* * *
H am borg.

I Anledning af St. Galler-Foreningens Protest i 
Emblemsagen vil vi paa det bestemteste protestere 
imod en ny Afstemning, da det ellers helt vil gaa i 
Vasken med Emblemet. At mange Medlemmer ikke 
interesserer sig for et Emblem, kan de som bar af
givet deres Stemme ikke göre ved og da det nærmest 
maa antages, at de afgivne Stemmer ere fra unge fa
rende Svende som gerne vilde have et Kjendemærke 
naar de gaar paa Landevejen, hvorfor da ikke lade 
dem for det. De som har stemt paa samme Emblem
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som Hamborgerforeningen opfordres til at slutte sig 
til denne Resolution.

Paa Skand. Haandvfor.s Vegne:
Thorvald M. W. Jénsen, Sekretær.

* * vfr
St. Gallen.

Skand. For. har (lyttet sit Lokale til Rest. Frick, 
Linsenbühls trässe.

•*» **
Zürich.

Mod den af St. Gallerforeningen i D. f. Sv. Nr. 19, 
fremsatte Protest over den foretagne Afstemning over 
Emblemerne, skal vi tillade os at fremföre, at der ikke 
forud har været nogen Bestemmelse, om hvor stor 
Majoritet der behövedes for at det kunde gaa igennem, 
hvorfor den almindelige Majoritet, i dette Tilfælde, 
som i alle andre maa være den gjældende, og da vi 
tillige mener, at da vi nu allerede har haft 3 Afstem
ninger om dette Emblem og at det saafremt vi endnu 
skulde have Afstemning,'vilde Interessen sikkert ikke 
herved blive höjnet, da vi vistnok ere enige om at 
med 3 Afstemninger maa vi kunde være tilfredse og 
vi stiller os derfor absolut imod, at der skulde fore
tages endnu en Afstemning i denne Sag. Vi vil i öv
rigt stötte St. Gallerforen, i den Henseende at Sagen 
lægges hen, indtil der viser sig mere Interesse for Sagen.

P. F. V.
A. Lund, Sekretær.

Lördagen den 1(1. 9. foretoges folgende Supplerings
valg. Formand: P. Nielsen, Skomager, Farise. Næst
formand: C. Gjerding, Tapetserer, Nyköbing, F.

De danske Blikkenslagere!
Vi anmoder hermed Kolleger i Udlandet, om og 

sende os. Deres Adresser hurtigst muligt i Anledning 
af en Sag af stor Betydning i de hjemlige Fagfore- 
ningsforhold.

Adr.: Skand. Blikkenslager-Klub, Rest. »Schlauch« 
Münstergasse 20, Zürich I.

Tilrejsende Kolleger ydes Understøttelse og Op
lysning om de faglige Forhold. Nærmere Besked: 
Herberge zur Heimat, Geigergasse.

Med kollegial. Hilsen F. H, Raith.

Pas paa.
En Medlemsbog, udstedt paa Snedker Sophus Carl 

Jensen, f. i Aalborg 22.12. 82, indm. Düsseldorf Juni 
1905 er bortkommet og erklæres for ugyldig.

Brevkasse.
Basel': Breve og Kort til Bogbinder G. Andersen, 

Tömrer G. From, Murer H P. Hansen, Marius Olsen 
og Sören Sorensen.

Bern: Brev og Kort til Blikkenslager J.P . Sorensen. 
Leipzig: Brev og Kort til E. Radeck.
Frankfurt a. M.: Brev til Maler Vald. Madsen. 
Bern: Brev og Kort til Blikkenslager J. P. Sorensen.

Efterlysninger.
P Bang-Petersen, Blikkenslager, bedes opgive sin 

Adresse til Skand. For. St. Gallen.
Louis Louisen, Tömrer, bedes opgive Adresse til 

Skand. For. Bern.
Knud Lund, Murer, Kobenhavn, og Chr. Tofth 

Maskinarb., Köge, bedes opgive Adresse til Snedker 
P. Larsen, Skand. For. Basel.

Klejnsmed J. Johansen, fra Köge, bedes opgiv« 
Adresse til Snedker Andersen, Sk. For. Basel.

Tömrer ./, Sorensen og Maler P. Jespersen bed* 
opgive Adr. til Arvid Becker, Mühlenplatz 9, Luzei'H'

AKNONCER ik  ik

KJÖ BENHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale i Allegade IMr. 10. Möde hver Torsdag' 
—■ Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne.

K ol1 ekti van n<»n cer.
Foreningslokaler.

Basel: Best. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30. • 
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

F ürsten wallstrass«'
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. YorkaK' 
Hamburg: Rest. Heilmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7. 
Köln: Rest. z. Schwär zw aid, Streitzeuggasse Nr- 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgartensk' 
Mannheim: Rest. z. Erbprinzen, 0  5.
Schaffhausen: Rest. Sternen, Webergasse 38.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.
Stuttgart: Rest, z Blumeriau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennerst!'- 
Nürnberg: Rest. Veit Stoss, Egidienplatz 24. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Niedertoaldhof, Niederwaldstr. 
Zürich: Rest. Rothaus, Marktgasse.

Samlingslokaler.
I Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.

Herberger.
! Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplaj2, 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade< 
Schaffhausen : Gasth. Sternen, .1. Bryner, Weberg.^'

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg  ens en , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingen (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Regnskabet.
Regnskabet er i Dag fremlagt a f Forretnings

for er en fo r  os til Revision. D a vi imidlertid 
onsker at udfore vort Hverv saa grundigt som 
muligt, ser vi os ikke i Stand til at kunne frem 
lægge det i revideret Stand fö r  denne TJges Ud
gang.

St. Gallen, den 15. Oktober 1905.
Chr. Geertsen.
M. Petersen.
C arl L . Jensen,

Revisorer.

Ill Foreningsmeddelelser. | j |
Basel.

Den herv. Skand. For. afholdt sin ord. General
forsamling den 7. Okt. 05. Regnskabet fremlagdes og 
godkendtes. Til Bestyrelse valgtes — Formand: .1. 
Madsen, Skomager, Aarhus, Næstformand: J. Ras
mussen, Blikkenslager, Rodby. Kasserer: J. Jörgensen, 
Skrædder, Horsens (gv.) Sekretær: V. Andersen, 
Snedker, Viborg. Bibliothekar: J. Rasmussen, Bog
binder, Aarhus. Suppleanter: H. Glasen, Tömrer, 
Nakskov, og A. Sörensen, Tömrer, Nakskov.

Med skand. Hilsen
V. Andersen, Sekretær.

* ** ,
Bern.

Den 7. Oktbr. afholdt Skand. For. »Heimdal« sin 
ord. Generalforsamling. Forhandlings-Protokollen og j 
Hegnskabet godkendtes, den gamle Bestyrelse genvalg
tes. En Skrivelse fra Zürich oplæstes og fandt udelt j 
Bifald. Vi finder her i Bern, at det ikke er for tidligt, 
at vi faar Regnskabet at se, det besluttedes enstem
migt, at stötte Forslaget, Angaaende Emblemsagen, 
finder vi, at naar der ikke er mere Interesse derfor, 
bör man hellere henlægge Sagen til bedre Tider.

Med skand. Hilsen
J. M. Petersen, Sekretær.

:Js *  tø

Berlin.
Ved ord. Generalforsamling Lördagen d. 7. Okt. 

1905 valgtes folgende nye Bestyrelse: Formand: Victor 
■Hasen, Bogbinder, Kobenhavn. Næstformand: Albert 
Kozick, Snedker, Kbhvn. Bibliothekar: Th. Jensen,

Bogbinder, Ebeltof(gv.) Lokalinspektör: Vald. Jensen, 
Blikkenslager, Nyköbing, Falster. Suppleant: Sören 
Sörensen, Snedker, Aalborg. Revisor: Anton Sörensen, 
Snedker, Aarhus.

Til Kontroludvalget valgtes: Georg Ewald, Bog
binder, Zittau; A. Sörensen, Snedker, Aarhus; Karl 
Johannesen, Instrumentmager, Christiania; Victor Jen
sen, Bogbinder, Köbenhavn; L. A. Jörgensen, Snedker, 
Kobenhavn.

Udvalget har konstitueret sig med L. A. Jorgensen 
som Tillidsmand og sendes eventuelle Klager over 
Forretningsforelsen til ham. Adr. er: TJrbanstr. 29 III, 
Portal II, Berlin. Ved Generalforsamlingen vedtoges 
med 24 Stemmer mod '16 at slette B-Afdelingen her. 
Stemmeantallet kan synes noget ringe; men da Af
stemningen först foregik Kl. 3 er der forklarlig, at der 
var tyndet gevaldig ud i Rækkerne.

Foreningslokalet er 'n u : Rest. Dresdner Garten, 
Dresdnerstr. 45 Med skand. Hilsen

Halfred Sörensen, Sekretær.
tø **

Frankfurt a. M.
Den herv. Nord. For. afholdt ord. Generalforsam

ling Lördag den 7de Okt. 1905. Medlemmerne vare 
inodte fuldtalligt og vi havde 7 Tilrejsende. Til Be
styrelse valgtes: Formand: G. Nielsen, Snedker, Aar
hus. Næstformand: H. Hansen, Gartner, Bröndum, 
Kasserer: N. Johannesen, Maskinarbejder, Köbenhavn. 
Sekretær: .1. G: Christensen, Skrædder, Haustrup. Bib
liothekar : O. Nielsen, Maskinarb., Köbenhavn. Lokal
inspektör: A. Juul Petersen, Bogbinder, Aarhus. Hum
pelmester: Mikkelsen, Bödker, Aarhus. Revisorer: M, 
Pedersen, Snedker, Aarhus, og H. Jorgensen, Skrædder, 
Ring. Suppleanter: Sörensen, Tapetserer, Kbhvn., og 
H. Rasmussen, Tapetserer, Odder.

Kassererens Adr.: Mainzerlandstr. 239 Hinterhaus 
2. Sal.

Rejseunderstöttelse udbetales i Hulen fra 7—8 
Aften (Söndag fra 1—2).

* **
Hamborg.

Foreningen afholdt Lördag den 7. Oktober sin 
ordinære Generalforsamling. I Bestyrelsen valgtes: 
Formand: E. Egeberg, Maler, Stege (gv.) Næstfor
mand: ,1. Jensen, Murer, Nakskov (gv.) Kasserer: H. 
Nielsen, Blikkenslager, Vridslöse. Sekretær: G. Mad
sen, Murer, Tim. Bibliothekar: M. Rasmussen, Sned
ker, Horning (gv.) Suppleanter: P. Rasmussen, Murer, 
og Carl Henriksen, Murer. Revisorer: Gigarmager
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Philipp og Murer Henriksen. Af Bestyrelsens Beret
ning fremgik, at Foreningen stadig er gaaet godt 
fremad, som det er vort Haab, at den ogsaa i Frem
tiden maa voxe frem til at faa den Betydning og An
erkendelse, som virkelig tilkommer den. Vi haaber og

saa, at vi, efter de nye Loves Ikrafttræden, maa op- 
naa at faa mere stabile Forhold ind i Foreningen, da 
det har vist sig, at Landsmændene ikke genere sig 
for at komme hjemmefra og melde sig ind i Forenin
gen og tage deres Understöttelse og saa ikke lade sig 
se mere, i hvert Tilfælde ikke med Betalingen, saa vi 
opnaar derved, at faa de store Restance-Lister, hvad 
vi haaber nu vil forsvinde, og vi kun faa Medlemmer, 
som har Interesse for Sagen. Foreningens Kursus i 
Tysk glæder sig ogsaa ved talrig Tilslutning, nemlig 
39 Deltagere, hvilket dog beviser, at der ogsaa findes 
Medlemmer indenfor G. U. K., som virkelig har Lyst 
til at erhverve sig Kundskaber naar Lejligheden by
der sig. Med skand. Hilsen

G. Madsen, Sekretær.
* **

Harburg.
L ördag  den 7. Okt. afholdt den herv. Sk. 

F oren ing  sin ordinæ re G eneralforsam ling med 
V alg  a f Bestyrelse. V alg te  b lev : F o rm an d : 
H . H ansen, M ask in arb e jd er, N yborg  (gv.) 
K a sse re r : Isaaks, U hrm ager, F aaborg . (gv.) 
S ek re tæ r: J. Olsen, M askinarb., K bhvn . (gv.) 
B ib lio thekar: H. P etersen , B ödker, A arhus 
(gv.) Suppleant: P . F rost, B ödker, N yköbingM . 
R ev iso rer: A. A ndersen, T öm rer, A arhus, og 
H . H are, B ödker, A arhus.

M ed skand  Hilsen
J .  Olsen, S ekretæ r.

* *
Köln a. Rh.

Den herv. Skand. For, afholdt Lördag d. 30. Sept, 
sin ord. Generalforsamling. Regnskabet fremlagdes og 
godkendtes.

Til Bestyrelse valgtes: Formand: R. Bertelsen, 
Maskinarbejder, Kobenhavn (gv.) Næstformand: Tb. 
Petersen, Commis, Frederikshavn (gv.) Kasserer: Chr. 
Jensen, Metaltrykker, Kobenhavn (gv.) Sekretær: 
Viggo Stroh, Maler, Nyborg. Bibliothekar: J. Hansen, 
Maler, Næstved. Lokalinspektör: J. Christensen, Maler, 
V. Skarninge. Suppleanter: P. .Jacobsen, Snedker, 
Skive, og H. Christiansen, Former, Haderslev. Revi
sorer : G. Dæwæll og Th. Petersen,

NB. Kassereren træffes i Hulen hver Aften fra 
71/» til 87* Med skand. Hilsen

Wigqo Struh, Sekretær.* * **
Lausanne.

Skand. For. afholdt Lördag den 6. Okt. General
forsamling. Efter Forhandlingsprotokollens og Regn
skabets Godkendelse valgtes folgende Bestyrelse: For
mand: O. Nielsen, Tömrer, Skive. Næstformand: 
Sorensen, Skrædder, Varde. Kasserer: H. Müller, 
Restaurator, Payerne. Sekretær: P. Jensen, Tömrer, 
Holstebro. Lokalinspektör: Nielsen, Skrædder, Kbh.

(alle gv.) Suppleanter: K. Jensen, Tömrer, Fanö, 
Bolgam, Smed, Kobenhavn. Revisorer: Sorensen og 
Rasmussen.

Söndagen d. 8. Okt, havde vi en prægtig Udflugt 
gjennem Waadtlands bedste Vinbjerge for at se Vin
hösten og Druepresningen paa nært Hold. Vi besögte \ 
bl. a. en stor Vinbjergsejer i hvis store Kældere vi 
t. E. drak Vin fra et Fad paa 50,000 Liter. Om Al
tenen Kl. 8 vare vi igen i Lausanne efter en ufor
glemmelig Tur, det var det almindelige Udtryk for 
Turen. Med skand. Hilsen

P. Jensen, Sekretær.
* 41*

Leipzig.
Herv. Skand. For. afholdt 30. September sin ord 

Generalforsamling. Efter Protokollens og Regnskabets 
Godkendelse genvalgtes den hidtilværende Bestyrelse- 
Resten af Aftenen fejredes paa den mest gemytlige 
Maade ved Sang og Foredrag.

Med skand. Hilsen
E, Moller, Sekretær.

*  **
Luzern.

Lördag den 7. Oktbr. afholdt Foreningen her ord. 
Generalforsamling, hvorpaa folgende Medlemmer bleve 
valgte til Bestyrelse: Formand: L. Knudsen, Skrædder, 
Ribe. Kasserer: J. West, Maler, Kobenhavn. Næst- ( 
formand: J. Smidt, Maler, Horsens. Bibliothekar - P- 
Thomsen, Maler, Horsens. Sekretær: A. Becker, Töm- 
rer, Köbenhavn. Lokalinspektör: M. Ravn, Tömrer, 
Haderslev. Revisorer: A. Hansen, Kobbersmed, Kö- ' 
benhavn, og Chr. Jensen, Maler, Faaborg. Suppleanter:
M. Moller, Snedker, Haderslev, og II. Guldbrand, 
Snedker, Haderslev. Med skand. Hilsen

Arvid Becker, Sekretær-
sk *

*

Mainz.
Skand. For, h a r flyttet sit Lokale til Rest- 

Tribunal, C larastrasse 3. Sam m e Sted er 
K assereren  a t træffe mellem 7 og 8 Aften.

P . F . V .:
L . Pedersen, Sekretæ r.

* sk*
München.

Den herv. Skand. For. afholdt Lördag d. 14. dä- 
sin ord. Generalforsamling. Efter at Bestyrelsen havde 
afgivet deres Beretning, skred man til Nyvalg. Til 
Formand valgtes: N. P. Olsen, Köge. Næstformand:
K. Björklund, Upsala. Kasserer: J. Magnussen, Kbh- 
Sekretær: W. Balling, Kobenhavn. Lokalinspektör:
F. Handel, München. Bibliothekar: Ullmertz, Sverig, 
Suppleanter: Sigurdsen, Island og Lindén, Malmö. —
Det vedtoges at afholde en Mortensfest. Nedenstaa- 
ende Protest blev enstemmigt vedtaget: »Skand. For- 

München protesterer mod det fra flere Sider ind
sendte Andragende om at lade Sagen ro til bedre 
Tider. Efter at forskellige Medlemmer har ydet 
deres Flid med at indgive Tegninger samt der 
fra H. B. er udgivet 2 Schemaer som har været 
forbundet med Udgifter, saa indser vi ingeI1
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Grund til at udsætte Sagen. For ikke en Gang 
til at have de samme Omstændigheder og Ud
gifter forlange vi, at Majoriteten anerkendes.«

Et Forslag om at lade Medlemsbogen trykke paa 
svenk, blev antaget.

Foreningen fejrer sin 30aarige Stiftelsesfest den 
28. Oktober i »Gesellschaftshaus zur Lache« (grosser 
Saal), Holzstr. 9, forbundet med Koncert og Bal, hvor- 
til ærede Landsmænd og Bekendte indbydes.

Med skand. Hilsen
W. Balling, Sekretær.

* **
Nürnberg.

Foreningen afholdt Lördagen den 7de Oktober 
ord.Generalforsamiing. Alle Medlemmerne vare mödte.
I Bestyrelsen valgtes: Formand: Olaf Larson, Christi
ania. Næstformand: A. Bosgaard, Rudköling. Kas
serer : J. P. Bie, Hornborg. Sekretær: Vald. Bahnson, 
Odense. Bibliothekar: J. Christiansen, Rudköbing. 
Lokalinspektör: O. Wennerberg, Helsingborg. Supp
leanter: B. Preisler, Kobenhavn, og R. Rasmussen, 
Kobenhavn. Revisorer: Chr. Vinding-Sörensen, Kö- 
benhavn, og N, Jerne, Fanö.

Foreningen erklærede ikke at ville have noget 
med Züricher-Foreningens blandede Komissions Skri
velse at göre det blev fra flere oplyst at denne bevis
lig er skreven for at stifte Ufred, og at de deri fore
kommende Beskyldninger beror paa Usandhed. For
eningen anerkender ikke Züricher-Foreningen nogen 
Ret til, i Forbindelse med udenforstaaende, at lade 
foretage Afstemninger paa egen Haand indenfor 
C. U. K.

Foreningen beklager, at vor Sangklubs-Dirigent 
N. Malmström maa lorlade os, som Tak for hans Ar
bejde i Foreningen overrakte ham en af Medlemmerne 
stiftet Gave fulgt af nogle hjærtelige Ord fra Forman
den. Yi vare för ca, 4 Uger siden nede i den under
jordiske Gang som förer fra Raadhuset til Borgen og 
saa paa Fængslerne fra gammel Tid, til denne Tur 
havde indfundet sig 15 Medlemmer. Det blev end
videre besluttet at fortsætte med de paabegyndte Mu- 
sæumsbesog hver Söndag hvor enhver kunne deltaget 
to af For.-Medlemmer have stillet sig til Raadighed 
som Förere. Disse Musæumsbssog ere ogsaa beregnet 
paa, at tilrejsende Svende som blive her Söndagen 
over kunne faa Lejlighed til at se et af de mange 
smukke og indholdsrige Musæer som findes her. Vi 
have aflagt 3 Besög i Musæerne og Tilslutningen var 
god. Der bliver afholdt Medlemsmoder hver Lördag 
Aften Kl. 8 og disse Moder ere stadig god besögte og 
Bibliotheket bliver ogsaa godt benyttet.

Med skand. Hilsen
Wald. Bahnson, Sekretær.* *

St. Gallen.
Lördag den 23. Sept. afholdt den herværende For. 

sin 20 Aars-Stiftelsesfest, hvori 45 Skandinaver deltog. 
Som Gæster vare Medstifteren Hr. Arnold Hertz fra 
Zürich, Hr. P. Jörgensen, Kreuzlingen, og Hr. A. Lund 
som Repræsentant for Züricher Foreningen til Stede.

Formanden aabnede Festen og böd alle hjærtelig vel
kommen samt önskede alle god Appetit til Maden, 
som smagte udmærket. Ved Bordet overrakte Hr. Hertz 
Foreningen sit Fotografi med Inskription som mod
toges med Jubel af Medlemmerne. Foreningens For
mand: Hr. V. Riisfeldt, meddelte derpaa, at Foreningen 
i Dagens Anledning havde udnævnt Hr. Hertz til Æres
medlem og overrakte ham et smagfuldt udfort Diplom. 
Dernæst overrakte han et lignende til Foreningens 
mangeaarige Æresmedlem Hr. Skomager Schulz med 
Meddelelse om, at For. havde besluttet paa sin Reg
ning at optage Hr. Schulz som nydende Medlem af 
C. U. K. idet Bidraget til denne for Hr. S. udredes af 
Lokalkassen. Til Slut overraktes en smuk Merskum- 
pibe i Etui til Hr. Snedkermester Chr. Iversen som 
en Tak for det Arbejde han i de sidste 10 Aar har udfort 
som Foreningens Kasserer. Efter Maaltidet fortsattes 
Festen med en lystig Svingom i Takt til de rene Toner 
fra de tilstedeværende 3 Musikere, Klaver, Violin og 
Klarinet, der senere hen paa Aftenen ögedes med en 
Piston. I Pauserne gave tilstedeværende Landsmænd 
samt en tilstedeværende tysk Komiker, deres bedste 
Numre for at holde Gemytligheden paa Højdepunktet 
og Festen sluttedes först Kl. 4.

Næste Dag samledes Deltagerne atter for at lade 
sig fotografere til Erindring om Festen.

En hjærtelig Tak til de forskellige Foreninger for
de modtagne Lykönskningstelegrammer til Festen.

* *

Stuttgart.
L ördag d 7. Okt. afholdt hervæ rende Sk. 

For. sin ord. Generalforsam ling. Til B estyrelse 
valgtes : F o rm a n d : V. Sörensen, M aler, H am 
mel (gv.) N æ stfo rm and: Chr. Jensen, Snedker, 
K olding. K a ss e re r : Th. Nielsen, Snedker, 
Thisted. S e k re tæ r: M. M adsen, M aler, K o l
ding. Lokalinspektör og  B iblio thekar: Th. 
H ansen, Maler, K old ing  (gv.) S u p p le an t: P . 
Jensen, Maler, H orsens. R ev iso r; J. P etersen , 
F arver, L intrup (gv.)

Foreningen  kunde den is te  O ktober have 
fejret sin 1 aarige S tiftelsesfest; men det ved
toges a t udsæ tte sam m e til 11. N ovem ber hvor 
den fejres i Forbindelse m ed M ortensfesten.

I det forlöbne A ar er der indm eldt 2 9  nye 
M edlemmer, indbetalt 1000 U gebidrag , udbe
ta lt 8 2  R ejseunderstö ttelser og  indsendt cirka 
110 F r. til H ovedkassen. M edlem stallet har 
gennem snitlig væ ret 19 og  for T iden tæ ller 
Foren ingen  2 7  M edlemmer. F ornylig  er B ib
lio theket som indeholder flere gode Böger, 
bleven aabnet. Som det ses har Foren ingen  
v irket ganske god t i sit fö rste  L eveaar og vi 
önske, a t den m aa kunne fortsæ tte i sam m e 
Spor.

R ejseunderstö ttelsen udbetales af K asse re r 
T h . Nielsen, Ludw igstr. 28 a, 1. Sal, fra 6 — 7 
Aften. M ed skand. Hilsen

Bans Lorensen.
*

*  *
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Zürich.
Züricherforeningen afholdt sin ord. G eneral

forsam ling L ördagen  d. 14. O kt. Til B estyrelse 
valg tes: F o rm an d : Faistrup-Jensen , Maler, 
A arhus. N æ stfo rm and : L. H ansen, Snedker, 
K obenhavn . K a sse re r : Spetzler, B ogbinder, 
F lensborg  (g v )  S ek re tæ r; A. Lund, T ap e t
serer, K bhvn. (gv.) B ib lio thekar: Lundal, 
Bogholder, Stockholm  (gv .) L okalinspektör : 
R . Hansen, M urer, Odense.

F o r ikke a t frem kalde nogen læ ngere B lad
polem ik, skal vi blot svare folgende p aa  P. 
Jorgensens A rtikel i den sidste farende Svend. 
Kom issionen udsendte sin Skrivelse til de for
skellige For., da den kunde resikere, a t denne 
ikke blev op taget i »D. f Sv.“ D et s taa r ikke 
i vore Love, a t der skal föres nogen  Protokol, 
hvortil vælges en P rotokolförer ? Vi s taa r og- 
saa i vor R e t  n aa r vi forlanger R eg n sk ab e t 
frem lagt indtil 1. Okt. 1905, altsaa for 4 A ar. 
K om issionen h a r overgivet S agen  til K on tro l
udvalget i Berlin. P . F . V.

A. Lund, Sekretæ r.

Pas paa.
F ra  T id til anden dukker en G artner E b 

besen fra H aderslev  op i vore F oren inger og 
k lag er sin b itre Nöd og M angel paa R ejse
penge. D a  han  rejser m ed H ustru  og  2 sraaa 
B örn form aar han  altid a t væ kke m edlidende 
N avers Hjælpsom hed. F o r A a r siden h a r han 
væ ret rund t i Schw eizerforeningerne og  ud
virkede, a t man flere S teder sdaante« ham  re t 
betydelige P engebelöb  om hvis senere R e g u 
lering vi endnu in tet h a r hört. F o r nogle 
U g e r siden v ar han i K onstanz og  forsögte 
saa her at »slaa« N averne for R ejsehjæ lp  til 
F rankfurt. D ette  Forsög  m islykkedes. A lige- 
vel naaede han  til M annheim hvor han h a r 
rö rt m edlidende Landsm æ nd saa Foreningen 
sam lede ind til ham , derefter kom  Turen rundt 
til de gifte Landsm æ nd og  til S lut laan te han 
10 M ark af Foreningens V æ rt. E bbesen  har 
endnu aldrig  kunnet finde hen i vore F o re
n inger, eller overhovedet haft In teresse for 
S kandinaverne uden n aa r han h ar sög t vor 
H jælp. L ad  da dette tjene til A dvarsel for 
alle [Landsmænd nordpaa der saafrem t det ikke 
er sket, saa dog i nærm este F rem tid vel nok 
faar denne L andsm ands F æ gtebesog .

------------ P . Jorgensen.
Efterlysninger.

L. Petersen bedes opgive sin Adr. til Nord. For. 
Frankfurt, da der ligger Brev med Værdi som af en 
Fejltagelse er bleven udleveret paa Posthuset til en 
Landsmand med samme Navn. Afsenderadressen er: 
Peder Pedersen hos Frederiksen Bjert p. Vinnerup. 
Der er skrevet til Bjert, men intet Svar kommet til
bage. ------- —-—1

Brevkasse.
Skrædder J. Nielen, Sonder-Næraa, bedes opgive 

sin Adr. til J. G. Christensen, Nord. For. Frankfurt. '■ 
Berlin : Kort og Breve til Snedker N. Petersen, Töm- 

rer P. Rasmussen, Snedker Julius Larsen, Piano
fortearbejder J. Svenson, Snedker Mich. Petersen \ 
og Buckholst.

Hamburg: Breve og Kort til K. Möller, Kobbersmed 
V. Jensen, Garver P. Jensen, Chr. Mortensen, 
Murersvend S. Pedersen.

Kreuzlingen: Breve til Bogb. Marius Nielsen, Bogk 
Th. Ö. Andersen, Murer J. Gjellert og Maler P 
Jespersen.

ik  ik  ANNONCER i°r fä  ^

KJÖBENHAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hver i 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne

Tb. Wittmaactø Støle
N ü r n b e r g ,  H an s S achsgasse I5.

Beste Institut for Kunstfagtegning og dekorativ Male11'
— Prospekt gratis I —___________

Kollektivannoncer. v
* *

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sumsander, Rheingasse 43. \
Bern: Rest. Lötschberg, Aarbergergasse 43.
Bremen: Rest. Dierchs, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse- 
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstf- 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. Kohlgarten^1’' 
Mannheim: Rest. z. Erbprinzen, O 5.
SchafThausen: Rest. Sternen, Webergasse 38.
St. Gallen: Rest. Frich, Linsebühlstr. 45.
Stuttgart: Rest. 1 Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28, 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.ßriennei’sl1’' 
Nürnberg: Rest. Veit Stoss, Egidienplatz 24.
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz ,7. 
Wiesbaden: Rest. Niederwaldhof, Niederwaldstr.
Zürich: Rest, R othaus, Marktgasse. ^

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 d / ^  J

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, MarktpLj7" 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blad6, 
Schaffhausen : Gasth. Sternen, .1. Bryner, Weberg.^ '

Redaktion pg Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12,

Kreuzlingen (Schweiz).
_ __ Adn [■ Tyskland: Postlagernd Konstanz. - j

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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Regnskabet.
Omstaaende findes Afslutning paa Regnskabsfrem

læggelsen for Aarene 1902—1904, nemlig.Hovedkassens 
Regnskab, det samlede Regnskab for Afdelingerne og 
Hovedkassen samt Kassens Status den 1. April 1904. 
Af Hensyn lil Pladsen kan vi ikke give flere Detailler. 
Et Schema med det fuldstændige Regnskab er vedlagt 
til hver Forening. Regnskabet pr. 1. April 1904—1905 
er i Arbejde.

Hovedbestyrelsen har i ovennævnte Tidsrum af
holdt 25 Moder, da den jo er fordelt paa 3 Byer er 
Rejseomkostningerne for de enkelte H. B. Medlemmer 
godtgjorte og i Forbindelse med Udgifterne ved G.U. 
K s Repræsentation ved Kongressen i Zürich danner 
dette Administrations-Kontoen. Under Udgiften for 
Inventar og Rekvisitter ere Anskaffelse af et Arkiv
skab samt Kvitteringsmærker og Blanketter, Stempler 
og Skriverekvisitter de væsentligste Konti. De øvrige 
Poster behove næppe nogen videre Forklaring.

Forretningsføreren har i samme Tidsrum foretaget 
22 Rejser (deraf 18 til Deltagelse i H. B. Moder, Resten 
Repræsentationsrejser) for G. U. K. Han har afsendt 
ca. 600 Breve og Postkort, 210 Pakker Medlemsböger, 
Afdelingsinventar og Blanketter, samt ca, 4160 Blad
pakker. Der er saaledes ialt ekspederet ca. 4970 Post
sager. Han har endvidere i Vinteren 1903—04 fore- 
staaet Fordelingen af de ved >For. f, ber. Haandv.« 
indkomne Böger til G. U. K.s Foreninger samt ledet 
Foreningernes Fællesindkøb af nye Bøger.

Foruden de i Regnskabet angivne Summer er der 
til ovenanlørte Fællesindkøb af Bibliotheksbøger ind
kommet 476 Fr. og til Understøttelse af 2 nødlidende 
Skand. Familier, ved frivillig Indsamling, 541,30 Fr.

Der udsendtes 9 Manuskripter over populærviden
skabelig Foredragsænmer som ved Oplæsning og Dis- 
kution bidrog til at gøre Mødeaftenerne interessante. 
Hektograferingen af disse Manuskripter besørgedes af 
Næstformanden.

De senere Aars Regnskaber vil i Følge *C. U. K.s 
Tilvækst afslutte en Del bedre, da Medlemstallet er 
steget betydeligt. Dog bør det fremhæves, at Under- 
stottelseskontoen ligeledes er stegen i tilsvarende Grad 
saavel med Hensyn til Understøttelsernes Antal, som 
ogsaa at Understøttelsen er forhøjet til 1,25 Fr, om 
Sommeren og 1,50 Fr. om Vinteren.

Paa H. B.s Vegne
P. Jörgensen, p. T. Forretningsfører,

* **

Privat: Som Undskyldning for den sene Regn
skabsaflæggelse kan jeg fremføre, at jeg samtidig med 
Aldelingsregnskabets Fremlæggelse maatte bistaa Zü- 
richerforéningeri ved Trykningen af Sangbogen. I De
cember og Januar var1 jeg paa Julebesøg i Danmark 
og efter min Hjemkomst blev jeg syg. Som Følge 
deraf var en Del andet Privatarbejde bleven trukken i 
Langdrag og mit Fags Sæson kom derfor lidt vel hurtig. 
Den 2den April styrtede jeg med Gyden paa en Tur 
til Arbon og skamferede Hænderne, saa jeg i 4 Uger 
maatte gaa ined Bandage. Dernæst har jeg hele Som
meren haft en saadan Mangel paa Svende i min For
retning, at jeg nødvendigvis maatte lade den have 
første Ret til min Arbejdskraft. løvrigt vil vist enhver 
indrømme mig, at det var daarlig Ökonomi om jeg 
for den Gage jeg faar lod mine egne Sager skøtte 
sig selv.

At jeg ikke blev færdig med Regnskabet i Sept. 
som jeg lovede, er af omtrent samme Grund. Den 23, 
Aug. da jeg gav Løftet i St. Gallen var jeg om Mor
genen kommet til Skade saa det kun var med stor 
Møje, at jeg kunde deltage i Modet kun Hensynet til 
at de 2 Herrer fra Zürich ikke forgæves skulde tage 
til St. Gallen, tvang mig til med Opbydelsen af alle 
mine Kræfter at tage til Mødet. At jeg Dagen efter 
maatte til Læge og intet kunde foretage mig i det 
næste Par Uger, hvorved meget Arbejde maatte ud
sættes tjener maaske til min Undskyldning.

P. Jörgensen.

Foreningsmeddelelser.
Dresden.

Lørdag den 7. Okt. atholdt Skand. Haandvforen. 
»Vaulundur« sin ord. Generalforsamling. Efter Regn
skabets Godkendelse valgtes følgende Bestyrelse, f o r 
mand: C. F. V. Eriksen, Herskabstjener, Næstved. 
Næstformand og Sekretær: O. Breuning, Maler, Kbh. 
Kasserer: E. Bjerregaard, Tapetserer, Kbhvn. Biblio
thekar: Chr. Madsen, Maler, Aarhus.

Angaaende de skummende Olberetninger mener vi 
der burde gives Redaktionen Ret til at tilbagevise 
saadanne, idet dog de fleste For. ere paa god Vej til 
at forlade det i Forliden stedfundne Drikkeuvæsen,, 
og mener vi, at vort lille Blad trænger til bedre Stof 
end Kæveberetninger og Stridsartikler mellem Foren, 
eller Personer. Vi her i Dresden ere stolte af, at vi 
allerede for 6 Aar siden afskaffede alt Humpendrikkeri. 
Vort Mødeaftenprogram bestaar af Deklamation og
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Oplæsning saavel skandinavisk som tysk. Endvidere 
Rejsebeskrivelser og samlet Besög paa Galleriet. An- 
gaaende Skrivelsen fra Zürich vedtoges det at lade den 
bero og först afvente Regnskabels Fremlæggelse, thi 
det Hastværk Züricherforeningen paa en Gang har 
varsler formeget om »Pallads-Revolution« og nu da 
vor C. U. K. har faaet fast Grund vil vi her i Dresden 
ikke gaa med til at sprænge den, thi den Hensigt 
kunde Züricher Foreningens Skrivelse næsten fra Ud
seendet af.

Paa Grund af Næstformandens og Bibliothekarens 
Afrejse valgtes til Næstformand: M. Petersen, Gravör, 
Aarhus. Bibliothekar: Jochurnsen, Skomager, Nibe.

Mortensaften afholdes i Foreningslokalet »Viktoria 
Hof« (lidl. Gänsedieb), Viktoria-Str. 30, d. 11 Nov., 
Aften 9'/2, med Fællesspisning og Aftenunderholdning. 
Rejseunderstöttelsen udbetales i Kassererens Bopæl: 
Stiftsstr. 14 II, fra 7—8 Aften undtagen Lördag.

Med skand. Hilsen E. Bjerreqaard.
*  **

Frankfurt.
Rejseunderstöttelsen udbetales hos Kassereren: 

Mainzerlandstr. Nr. 239 Hinterhaus II b. Burk fra 7—8 
Aften. Söndag fra 1—2 i Foreningslokalet.

Med skand. Hilsen J. C. Christensen, Sekretær.
*  **

Luzern.
Foreningen har flyttet sit Lokale til Gale »Orsini« 

Hertensteinstr. Nr. 40. Understöttelscn udbetales hos 
Kassereren J. Westh, Mühlenplatz 9 fra Kl. 6—7 hver
Aften. Arvid Becker, Sekretær.

* **
Neumünster.

Angaaende Ernblemsagen, slutter Medlemmerne i 
Neumünster sig fuldstændig til Hamburgerforeningen. 
Vi finder ikke, det er rigtig at henlægge Emblemsagen 
fordi en Del Afdelinger ikke kan overkomme at stemme 
vi har stemt, for Nr. 3; men böjer os selvfölgelig for 
Marioteten og haaber i en riær Fremtid at se et Emblem.

Paa Medlemmernes Vegne:
Otto Petersen, Tillidsmand.

*  **
St. Gallen.

Vor ord. Generalforsamling afholdtes Lördag den 
21. Okt. Bestyrelsen genvalgtes. Da Züricherforenin
gen ikke havde ment os værdige til at faa deres Rund
skrivelse, havde vi fra den anden Side maattet for
skaffe os et Gopi, som saa toges under Behandling. 
Det blev vedtaget at nedlægge en kraftig Protest mod 
den simple Fremgangsmaade som Z. F. her har be
gyndt paa. Vel vare de fleste her i St. Gallen forbe
redte paa et eller andet fra de to Landsmænd fra 
Zürich som fik deres B Sag baade læst og paaskrevet 
her i St. Gallen ved Hovedbestyrelsesvalget; men vi 
finder det dog vel kækt af dem, at de mener, at den 
gode Sag er ved at forsumpe, fordi at den nyvalgte 
Hovedbestyrelse ikke gik paa den Galimathias med 
B Foreningen. Naar de Herrer mener, at den ny Ho
vedbestyrelse ingen Garanti byder for at holde Cen
tralkassen oppe, saa maa vi konstatere, at 5 af dens

Medlemmer ere bosiddende og de Svende som kender 
dem, vide at det er Folk der arbejder for og har 
Kendskab til Foreningerne. Vi garantere for at de 3 
af os valgte Revisorer kan varetage deres Sager uden 
Medhjælp af den Sproglærer eller »Bogholder« som 
Züricherforeningen sabler omkring med og som först 
er blevet Medlem af G. U. K. da de Hrr. önskede at 
faa en Fagmand at slaa om sig med og derfor med 
Gevalt blev presset i C U. K. elter at han hele Som
meren har danderet den i B. Foreningen.

Vi protesterer paa det bestemteste imod, at Folk 
som i aarevis har staaet udenfor vore Rækker og til 
Dato kun modarbejdet G U. K. blander sig i vore 
Sager og ere med til at iværksætte en Afstemning 
over vor Forretningsledelse. Har vor Sag vundet Til
slutning i de förlöbne Aar ere de nu for G. U. K. saa 
omsorgsfulde Herrer uden Skyld deri og vil de sikkert 
ogsaa nu faa den Lön som saadan Muldvarpearbejde 
fortjener. Paa For. Vegne: J. Aase, Sekretær.

* **
Wiesbaden.

Lördagen den 30. Sept, afholdt den herv. Skand. 
For. sin 3aarige Stiftelsesfest. Landsmændene i Frank
furt og Mainz vare indbudte og havde ogsaa sendt 
Repræsentanter. 'Kl. 10 samledes man i det med Flag 
og Guirlander festligt smykkede Lokale og gik straks 
til Bords. Det kan nok være, at Svendene lode sig 
den gode Flæskesteg og Rödkaal smage. For at an
spore Naverne til at give deres bedste Numre til bedste, 
havde Festkomiteen udsat to Præmier til dem som 
holdt det bedste Foredrag eller sang den bedste Sang. 
Da den værste Sult var stillet, begyndte man paa 
Konkurrencen og 12 Naver optraadte i deres Glans
numre. Præmierne tilfaldt Drejer Zingersen, Frank
furt, og Tapetserer Frandsen, Wiesbaden, som hver 
havde digtet en Sang i Dagens Anledning. Aftenen 
fortsattes med Sang og Deklamation og först efter 
Kl. 2 gik enhver til sit, forvisset om at have tilbragt 
en gemytlig Aften. Söndag Morgen samledes vi atter 
i Hulen, spiste Frokost og gik derefter til en Foto
graf, der maatte tage hele 3 Plader inden det lykke
des ham at faa Naverne til at sætte et nogenlunde al
vorligt Ansigt op. Om Eftermiddagen gik man en 
Tur i Bjærgene. Det var en Förnöjelse at se og höre 
hvorledes Naverne trods det alt andet end gode Vejr 
kunde give deres kaade Ungdomsmod Luft og de 
raske Sange gave Genlyd i Bjerg og Dal, en sund og 
behagelig Afveksling fra de sædvanlige Keglefester'. 
Om Aftenen afholdtes en lille Bortlodning, hvorfra de 
fleste fik en smuk lille Erindring med hjem. Ved Ti
tiden fulgte vi vore Gæster til Banegaarden.

Den 8. Oktober afholdtes ord. Generalforsamling. 
Efter Regnskabets Godkendelse valgtes til Bestyrelse, 
Formand: Taanning, Snedker (gv.) Kasserer: G. Lüne
borg, Snedker (gv.) Sekretær: A. Frandsen, Tapetserer. 
Bibliothekar: Rasmussen, Skrædder (gv.) Næstfor
m and: Jörgensen, Smed. Suppleanter: B. Dahl, Maler, 
og Jensen, Snedker. Lokalinspektör : H. Ammentorp, 
Maler. Med skand. Hilsen A. Frandsen, Sekretær.
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Ære den som æres bör!
Skand. Foren, i Köln meddeler herved, at Medlem 

Nr. 709 Maler Björn Hansen, Köbenhavn, har betalt 
sin Skyld til sin Værtinde her.

P. F. V.: W, Stroh, Sekretær.

Bekendtgørelse fra Kontrol-Udvalget 
for C. U. K.

Vi have af Revisorerne for CJ. U. K i St. Gallen 
modtaget en Afskrift, indeholdende Hovedpunkterne 
fra C. U. K.s Regnskab; men da vi betragte denne som 
ufyldestgørende, kunne vi forelöbig ikke tage noget 
Standpunkt til Regnskab. I Henhold til P. Jörgensens 
Udtalelse önske vi specificeret Regnskab og Status i 
Nr. 22 af »D. f. Svend. Samtidig meddeles, at vi have 
modtaget en Klage fra Züricher-Foreningen over For
retningsforelsen.. [Denne Klage vil nærmere blive un
dersågt, og Resultatet bekendtgøres derefter i »Den 
farende Svend«. For K. U.:

L. A. Jörgensen.

Efterlysninger.
Maler L. Holm, Köbenhavn, og Maler S. Linde, 

Skanderborg, bedes opgive deres Adr. til Maler Ferd. 
Nielsen, Berlin S., Neué Jakobstr. 16 II c.

Maler Chr. Rasmussen, f. i Nyköbing F. 29. Febr. 
1885, indtr. i Düsseldorf d. 12. 7, 05 bedes ufortövet 
opgive sin Adr, til Nord. For. Frankfurt a. M.

En net Sam ling!
Landsmænd advares imod at betro Maler Peter 

Piil, Köbenhavn, noget, da han er rejst herfra uden at 
tilbagebetale de'ham af Landsmænd betroede Penge,

Smed Godtfred Olsen, Roholdte, har trods gen
tagne Opfordringer endnu ikke betalt Kost her.

Smed Alfr. Feldt, Horsens, erindres om at betale 
Kost her.

Blikkenslager Sophus Jacobsen, Præsto, bedes be
tale sine resterende Kostpenge her.

For Skandinavisk Club Luzern:
L. Knudsen, Formand. Arvid Becker, Sekretær,

Anm. fra. Red. Ovenstaaende optages kun som 
en sidste Advarsel for de nævnte, af hvilke et Par för 
har været efterlyste i Bladet. Vi göre dog samtlige 
Foreninger og Bestyrelser opmærksom paa § 21 og vil 
Landsmænd der önskes stemplede som Afbrændere kun 
optages i Bladet naar Bilægene (Regninger fra de be
svegne) vedlægges til Hovedbestyrelsen.

Brevkasse.
Köln. 2 Breve til Murer Claus Hansen. Brev og 

Kort til Konstruktor Jens Pedersen. Brev og Kort til 
E. Nissen. Kort til Tömrer H. Ussinger. Kort til 
Tömrer H. Ovlisen. 2 Kort til Blikkenslager Hans 
Malhiasen. Brev og Kort til Maler Viktor Wallhegn.

få få få ANNONCER få få fy

Rejsekammerat sögt!
Undertegnede söger Rejseselskab med en eller flere 

Landsmænd til Orienten, Afrejse föist i November. 
Nærmere ved Brev.

V. Nielsen, Maler, Resi, »Löwen« Davos-Plak

K JO BEN RAVN.
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hvef 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne

Tb. Witftnaacfe Stole
Nürnberg', H an s S achsgasse I5.

Beste Institut tor Kunstfagtegning og dekorativ Maler1'
— Prospekt gratis I —

Kollektivart turneer.
Foreningslokaler.

Basel: Best. Sumsander, Rheingasse 43.
Bern: Rest. Lötschberg, Aarnergergasse 43.
Bremen: Rest. Lierchs, Ecke Wester- u. Brautstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest. z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwailstrasse'
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Ech, Lützow- u. Yorksb' 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt.
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln: Rest. z.Schwarzwald, Streitzeuggasse Nr. 37. 
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. KohlgartenstF 
Mannheim : Rest. z. Erbprinzen, O 5.
Schaffhausen : Rest. Sternen, Webergasse 38.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 45.
Stuttgart: Rest. z. Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennei’sF' 
Nürnberg: Rest. Veit Stoss, Egidienplatz 24. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. Niederwaldhof,\ Niederwaldstr. 
Zürich: Rest. Rothaus, Marktgasse.

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a.

Herberger.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplaj* 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blace 
Schaffhauseh : Gasth. Sternen, J. Bryner, Weberg.^'

Redaktion og Ekspedition:
P. J ö rg e n s e n ,  Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingcn (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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HQvsdbestyrelsesmödet i St. Gallen
26. Nov. 1905.

Af den indlöbne Korrespondence fremhæves: Et 
Medlem meddeler, at han fra et Bogforlag i Provinsen 
har faaet Löfte om en Del Böger til Bibliotekerne og 
har bedt dem adresserede -til Forretningsføreren, naar 
he indtræffer vil nærmere Meddelelse fölge i Bladet. 
— Foreningen i Frankfurt anmoder om at faa 2 fhv. 
Kasserere stemplede om Afbrændere. Tiltrædes — 
Kassereren i Mannheim udbeder sig Forholdsregler 
overfor et Medlem som han har nægtet Understottelse. 
Oa Vedk. först er indmeldt d. 17. Oktbr. i Aar; men 
hods Lovene har faaet 8 Understöttelser udbetalt an- 

v ttiodes hermed alle Afdelingskassererne om lidt mere 
haapasselighed ved Understöttelses-Udbetalingen. —

• Oa en Forening har indsendt en længere Restanceliste 
hl Offentliggörelse i Bladet, hvorpaa bl. a. findes 1 

') Medlem som nu er Bestyrelsesmedlem i en anden 
Forening har Forretningsforeren meddelt sidstnævnte 
Forening dette. Det er nu konstateret, at den da
rren d e  Kasserer ikke har indfort Vedkommendes Af
meldelse i sin Protokol og da der muligvis kunde 
findes flere lignende Tilfælde fra samme Kasserers Tid, 
besluttedes det at retournere Listen for, at den kan 
blive nærmere revideret. —

I Anledning af de mange Resolutioner i Emblem
sagen, besluttedes det at lade foretage en ny Afstem
ning over Nr, 2 og 3 idet vi haaber derved at faa en 
virkelig realitiv Majoritet. Vi haaber, at alle Fore
ninger ville tage Del i Afstemningen saa der endelig 
kan opnaas et Resultat. Ligeledes önsker vi, at alle 
Foreninger samtidig opgiver, hvormange Stk. der 
eventuel önskes, da vi ikke mener at kunne omsætte 
Kassebeholdningen i Emblemer som vi senere aare- 
lang maa have »paa Lager«. Af sidstnævnte Grund 
besluttedes det ogsaa, at Emblemet kun sælges mod 
kontant til Foreningerne (ligesom Sangbogen fra 
Zürich) da Risikoen derved vil være mindre for Ho
vedkassen. Afstemningsresultatet bedes indsendt til 
senest den 20. Dec. Forretningsföreren meddelte han 
fra »De samv. Fagforbund« i Danmark har faaet Til
sagn om, at G. U. K.s Medlemmer kan faa »Arbejder
nes Jule-Album« til samme Pris som Fagtor. Medl. i 
Danmark naar det bestilles i Tide. Porto for Forsen
delse til Udlandet maa Köberen dog selv betale. — 
Korrespondencen med Konlroludvalget i Anledning af 
Küricherforeningens Klage over Forretningsforerens 
Redaktion fremlagdes og bifaldtes. — Da Nr. 26 af

»D. f. Sv.« i Aar vil falde i Ugen mellem Jul og Nyt- 
aar, besluttedes det at udgive Nr. 25 og 26 som Dob- 
belt-Nr. til Julen (Jule-Nr.) som det ogsaa i tidligere 
Aar er sket. Da der kun trykkes faa Eksempi. over 
det, daglige Oplag, bedes Bestilling paa Ekstra-Nr. å 
50 Gts. indsendt til senest 10. Decbr. Stof og Teg
ninger til samme Tidspunkt. — Til Slut udarbejdedes 
et nyt Regulativ for Afdelingskassererne, dette vil i 
nærmeste Fremtid blive trykt og udsendt og haaber 
vi derved at kunne faa mange Misforstaaelser fore
byggede. Paa H. B.s V.:

P. Jörgensen, Forretningsforer.

Rejsestipendier.
A t kunne opnaa et R ejsestipendieum , er 

for m angen en farende Svend et from t Ønske, 
som desvæ rre kun de færreste faa opfyldt om 
endskjönt der aarlig uddeles m ange Tusinde 
K ro n e r til H jælp for H aandvæ rkeres R ejser 
i U dlandet.

H vorfor nu ikke gö re  sig lidt U m age for 
a t faa en saadan  R ejsehjæ lp, der for m anges 
V edkom m ende kan  anvendes tilK ursus p aa F ag 
skoler eller D agk lasser p aa  tekn iske Skoler, 
hvad  der e r a f stor B etydning for M alere, 
M urer, Töm rer, T apetserer, D ecoratörer, ja  for 
m ange andre F ag .

H vorledes bliver m an nu kvalificeret til a t 
faa et saadan  Stipendie og hvor h a r m an 
störst Chance for a t opnaa det?

D et S pörgsm aal h a r i A arenes Löb Flun- 
dreder a f unge M ennesker stillet m ig og  mit 
S var h a r væ ret og er: Sorg for at faa de 
bedst mulige A nbefalinger, hovedsagelig fra 
ens A rbejdsp ladser ; Sölv- eller Broncem edalje 
for vel udfört Svendepröve, er en særlig god 
Anbefaling, undlad ikke, hvor m an arbejder 
i U dlandet, a t bede sin M ester ved A frejsen 
om en A nbefaling, hvilken go d t kan  afskrives 
p aa  A nsøgningsblanketten  i o rbÜnaKSproget 
som K o p i; m en m aa saa  paa B lanketten  være 
a ttes te re t af 2, helst bosiddende B orgere i den 
By, hvorfra m an udfylder og sender sin An- 
sö g n in g ; det k an  god t væ re Indfodte, kun at 
de anförer Navn, Stilling og Bopæl. I  de 
B yer hvor der er dansk K onsul er det nok 
saa  g o d t at anm ode denne om at a ttestere  
K opierne.
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P aa  A nsögn inger til K . A. L arsens Legat, 
forlanges 2 originale A nbefa linger; p aa  saa 
godt som alle andre, fordres kun K o p ier af 
A nbefalingerne E nhver der söger K . A. L ar
sens L egat og faar originale A nbefalinger, bör 
afskrive disse og lade dem a ttes te re  a f 2 B or
g ere  eller som næ vnt den danske K onsul, der
ved ere de lige saa gode, som originale A n
befalinger og kunne beny ttes en anden  G ang. 
O pnaar m an ikke Stipendiet förste G ang m an 
söger det, bör det ikke atho lde E en fra næ ste 
A a r igen a t indgive Ansögning. S öger m an 
ikke, h a r m an heller ingen U dsig t til a t faa 
noget. S p ö rg er m an nu, hvilket S tipendie der 
er le ttest a f  faa, k an  kun  svares, de ere alle 
lige lette a t opnaa, m an k an  g o d t t. Eks. ind
give A nsögning, baade til »D et R eiersenske,
K . A. L arsens og Indenrigsm inisteriet« p aa  en 
G a n g ; m en m an faar absolut ikke S tipendie 
fra m ere end det ene Fond, for det Aars 
V edkom m ende,

Jeg  skal nedenfor anföre en D el a f  de L e
g a te r , som m an k an  söge og som ogsaa til- 
staas E en, m edens m an er paa  selve R ejsen. 
M an m aa ved den, som er an fö rt for Sognin
gen, faa en S læ gtning eller B ekend t heri K o 
benhavn til a t afhente et saadan  Schem a og 
tilsende det som K orsbaand , m ed paak læ bet 
P o rto  5 eller 10 Öre, alt efter som m an h a r 
et eller flere S chem aer; hvis Eens Slæ gtninge 
er i P rovinsen, so rg  da for ved Lejlighed, a t 
faa et dansk  10 O res F rim æ rke tilsendt og 
skriv  saa til det betræ ffende F ond om et 
Schem a og  vedlæg det danske Frim æ rke, da 
besö rg er F ondet det efter A dressen. U den
landske F rim æ rker m odtages ikke.

P ier de forskellige F ond :
Det Reiersenske Fond, stiftet 1795. Form ue 

975,000 K r., uddeler ca. 13,000 K r. i P ortioner 
2 — 500 K r. Söges fra  1. Jan u ar til i5 .F e b r . 
N örresögade 17 II.

K. A. Larsen og Hustrus Legat, stiftet 1884, 
vddeler S tipendier p aa  3 —800 K r. for H aand- 
væ rkere. F o rtrin sre t have de, der ere födte
1 F rederiksvæ rk . Söges fra  1. Jan u ar til 4. 
F ebruar. V estervoldgade 1 0 1.

Indenrigsministeriet. Som R e g e l aarlig  5000 
K r. i P ortioner å 200 K r. söges fra 1. Jan u ar 
til 28. F eb ru a r og Schem aet m aa væ re for
synet m ed et dansk S tem pel til 65 Ö re. — 
A d re sse : Til Indenrigsm inisteriet K öbenhavn  K .

C. W. Gericlces Legat. Stiftet 1885. F o r
m ue 1,472,000 K r. U ddeler R ejsestependier
2 — 600 K r. Söges fra  1.—30. April. A dresse 
H r. O verre tsag fö rer W ilh. R iem ers, Skinder- 
g ad e  38 II .

S'ostrene Marie og Theophilus Hansens R ejse 
legat for A rk itek te r o g  K unstindustrielle 
H aandvæ rkere . S tiftet 1892. Form ue 50,000 
K r. R en ten  2 A ar i T ræ k  for A rk itek ter og

h v ert 3die A ar til H aandvæ rkere . Adresse: 
K obenhavns S tadsbygm ester.

Med skand. Hilsen 
Fr. Nielsen, f. T. Forretningsforer 

for »For. f. ber. Haandv.
K öbenhavn, 18. Nov. 1905

Züricherforeningens Klage.
Som vi i Nr. 21 af »D. f. Svend« meddelte, Ur 

vi den 23. X. modtaget en Klage fra Züricherfore11, 
Under Afstemningen over G. U. K s Love hævder 1A' 
richerfor. at have indsendt en Resolution til Redak' 
tionen Vi maa give P. Jörgensen Ret i, ikke at liav® 
optaget denne i Bladet, da den i Folge sin Stil er 
betragte som en privat Meddelelse og desuden mang' 
ler baade Dato, Formandens Underskrift og Foren'11' 
gens Stempel. Vi har halt Original-Skrivelsen i Hænde- 
Cirka 3 Maaneder senere har Ziiricherf. indsendt sin 
Resolution i rigtig Affattelse; men P. Jörgensen b&r 
ment ikke at optage denne efter saa lang Tids For
lob, hvad Kontroludvalget maa billige. — Angaaende 
Hovedbestyrelsens Nægtelse af Optagelse af Züricher
foreningens Rundskrivelse i Bladet hævder P. Jorgen
sen: Da Rundskrivelsen er diskuteret i Stuttgarter- 
foreningens Bestyrelse d: 29. Sept. og i Foreningerne 
i Nürnberg og München den 30. Sept.; men törst af
sendt til Redaktionen den 3. Okt., fandt Hovedbesty
relsen ingen Grund til at offentliggöre Skrivelsen, livis 
Indhold jo allerede var bekendt for Medlemmerne) 
inden Bladet udkom For at undgaa fremtidige Mi?" 
forstaaelser hævder Kontroludvalget, at saadanne Skri
velser först ere berettigede, naar deres Optagelse • 
Bladet er nægtet af Redaktionen, Hovedbestyrelsen oU 
Kontroludvalget. — Züricherforeningen besværer sig 
over folgende Sætning i »D. f. Svend« Nr. 20: »Hv's 
Züricherforeningen tog det nöje med Sandheden, saa 
vilde den o. s. v.« Vi holde med Ziiricherf i, at e" 
saadan Tone ikke er den rette i »Den f. Svend« 
paataler den; men samtidig maa vi dadle de skai'Pe 
Udtalelser, der af og til falde i Bladet fra forskellig13 
Foreninger, ikke mindst fra Züricherforeningen f. En
dens Artikel i »D. f. Svend« Nr. 23 overfor vor For
retningsforer. For Kontroludvalget f. G. U. K .:

L. A. Jörgensen.

Arbejdernes Jaie^AIbum.
I Begyndelsen af December udkommer paa A> 

Christiansens Kunstforlag »Arbejdernes Julealbuni*, 
redigeret af C. E. Jensen.

Ved sin forste Fremkomst i Fjor vakte det store., 
pragtfulde Kunsthæfte saa megen Opmærksomhed 1 
Arbejderkredse, at hele Oplaget var forudbestilt. An
den Aargang af »Arbejdernes Julealbum« vil baade fol' 
Tekstens og Billedernes Vedkommende blive endnU 
righoldigere og endnu værdifuldere end forste.

»Arbejdernes Julealbum« har i Aar vist sig i Stand 
til at samle vore bedste Forfattere, som har skrevet 
en Række særlig for dette Værk bestemte Bidrag.

Holger Drachmann indleder med et stort, malm- 
fuldt Digt »Juleklokke-Klemt« i dekorative Ramme m 
Kunstnerinden Fru Bertha Dorph.

Henrik Pontoppidan har skrevet en Novelle »Per 
Smed og lians Sönner«, som illustr. af R. Christiansen.

Jeppe Aahjær moder ligeledes med en længere 
Fortælling »Da Hyrdedrengen skulde i Skoven« med 
Tegninger af Sofus Jörgensen.

Dr. C. Norman-Hansen har skrevet en stemnings
fuld Skitse fra den russiske Revolutionsbevægelse, 
»Semstwo-Lægen«, hvortil J. Nörretranders har teg
net Billeder paa Grundlag af Originalfotografier.

Gustav Wied har bidraget med en Humoreske
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•Söstomien«, der vil vække adskillig Opmærksomhed,
Johan Skjoldborg skriver for forste Gang en hö- 

wnhavnsk Studie »Arbejdslos« med Tegninger afEigil 
Petersen.

Og A. C, Meyer et stort Digt »Læredrengen«, som 
W illustreret at Valdemar Andersen.

Det er, som man ser, ikke blot vore ypperste For- 
ettere, men ogsaa vore talentfuldeste unge Kunstnere, 
ier i Aar giver »Arbejdernes Juloalbum« dets Karakter.

Dertil kommer endnu et Par moderne »Spögelse- 
Historier«, særdeles aktuelle i disse »spiritistiske« Ti
tler, men ingenlunde byggede paa Overtro. Foifatterne 
w bl. a. Vilh. Bergsue og Thomas P. Krag.

Ligesom i Fjor vil »Arbejdernes Julealbum« inde
holde en stor kunsthistorisk Afhandling, denne Gang 
om Kvindeshonhed i Kunsten af Akademi-Sekretær 
P. Johansen med ca. 40 Illustrationer.

Hertil kommer en Samling Gengivelser af hidtil 
ikke reproducerede Tegninger af Thorvaldsen med Text 
af Kunsthistorikeren Emil Hannover.

Foruden dette rige Indhold vil »Arbejdernes Jule
album« i Aar bringe ikke mindre end fire löse Kunst
bilag, som slutter sig til Afhandlingen om Kvinde- 
skcinhed i Kunsten, samt et stort Fotogravüre, trykt 
paa Karton til Indramning, den stemningsfulde Idyl 
»Naar Sol gaar ned —« af Poul Steffensen.

Efter Henvendelse til de samv. Fagforb. i Dan
mark kan vi meddele, at Prisen inch 'Bilæg, 1 Kr. 
50 Öre ogsaa er indrömmet for Medl. at G. U, K. naar 
det forudbestilles. Foreninger og Medlemmer som 
öiisker Hæftet, bedes derfor sende Meddelelse til Un
dertegnede inden 10. Decbr. Bogladeprisen for Jule
album med Kunstbilag cr ellers 4 Kr.

Det maa bemærkes, at Prisen er beregnet uden 
Portp til Udlandet. _ _ _ _ _  P- Jörgensen.

!§| Foreningsmeddelelser. §§|
D resd en .

Dresdenerforeningen gör hermed bekendt, at be
grundet paa utilstrækkelig Assistence, udkommer der 
ikke nogen Juleavis i Aar; men vi haaber dog, at de 
andre Foreninger tænker paa os med Deres Juleavis ; 
saa vi ikke er helt Stedbörn. Med skand. Hilsen 

Marius Pedersen, Sekretær.
D ü sse ld o rf.

Herværende Skand. For. agter at udgive en Jule
avis. De Foreninger med samme Formaal, og som 
bnske at bytte med os, bedes snarest meddele os det.

Med skand. Hilsen
Aage Christiansen, Sekretær.

F r a n k f u r t  a. M.
Mortensaften fejredes her efter Traditionen: Gaas, 

diverse Olier samt en meget lille Akvavit. Sammen
komsten forlob i det hele taget storartet og sluttede 
henad Morgenstunden,

Det kan bemærkes, at Foreningen er i god Kon- 
diution og at den har saa nogenlunde forvundet det 
lille Hip den fik af dan forrige Kasserer.

Med skand. Hilsen
L. Andersen, Sekretær,

Genf.
Foreningen har flyttet sit Lokale til Café du Mont 

Plane, Rue de Berne. Med skand. Hilsen
C. Fromholdt.

K öln .
Lördagen den 11. Novbr. afholdt den herværende 

Skand. Foren, sin 31aarige Stiftelsesfest og samtidig 
Mortensaften, hvortil Konsulen, hans Sekretær, samt 
Grosserer Wein og Düsseldorfer Naverne vare ind
budte. Ved 9 Tiden begyndte Naverne at indfinde sig 
og da Gæsterne Kl. 97a vare ankomne, gik vi til 
Bords i den i Dagens Anledning festligt smykkede 
Hule. Ved Bordet afholdtes en Del Taler, bl. a af 
Konsulen og Hr. Wein. Der blev afsunget en Del 
Sange, der vare lavede i Dagens Ardedning. Efter 
Bordet gik det meget gemytlig til, thi Konsulen be
talte det Öl der blev drukket og Hr. Wein gav Giga
rene, der stod saa kun tilbage for Naverne at lade det 
vederfares Retfærdighed. Ved 5 Tiden skiltes Naverne 
og vi vare enige om at have tilbragt en fornöjelig 
Stiftelsesfest og Mortensaften sammen.

Med skand. Hilsen W, Stroh, Sekretær.
Da Sekretæren skulde rejse, blev Snedker E. Kry

ger, Helsingör, valgt til at overtage Posten. Samtidig 
meddeler vi, at Hulen er flyttet til Ehren-Strasse Nr. 
60—62, Rest. z. Henne, fra og med Lördag d. 2. Dec, 
Rejseunderstöttelsen udbetales Mauritiuswall Nr. 80.

L e ip z ig .
Ved en ekstraordinær Generalforsamling som af

holdtes her i Foreningen Lördag den 18. Nov. 1905, 
valgtes folgende Bestyrelse. Formand: F. Holmstoll. 
Snedker, Aarhus. Kasserer: Th. Petersen, Snedker, 
Randers. Sekretær: O. Jessen, Maskinarb:, Kbhvn, 
Bibliothekar: J. Petersen, Typograf, Kbhvn. Supleant 
og Revisor: J. P. Johansen, Maskinarbejder, Struer. 
Revisor: V. Mikkelsen, Maskinarbejder, Kobenhavn.

Kassererens Adresse er; Th.Petersen, Colonaden- 
strasse Nr. 29,111, hvor Udbetaling finder Sted hver 
Aften fra Kl. 6—7. Med skand. Hilsen

O. Jessen, Sekretær.
N ü rn b erg .

Foreningen afholdt den 11. November Mortenslest 
med Gaasesteg og andet Tilbehör. Lokalet var i Af
tenens Anledning pænt dekoreret med Flag og Guir
lander og en Del Karikaturbilleder som to Landsmænd 
havde malet, og som vare særdeles vellykkede og 
gjorde stor Lykke. Der var udmærket Stemning og 
Taler og Foredrag aflöste hverandre. Foreningen fik 
Besög ar den evige Jöde som vilde lave Tryllekunster 
for at faa frit Ö1, De toge ham da med samt den Stol 
han sad paa og bar ham ud paa Gaden, hans Pakke- 
nilker bleve en halv Time senere kastede ud af Vin
duet. Vor tidligere Formand fotograferede os og der
som Sekretæren ikke havde rokket med sit sövnige 
Hovede, havde Billederne været gode. Festen endte 
med, at alle Naverne besaa de storartede Arrangements 
som vare trufne i Anledning af Kejsernes Besög og 
da Gaderne vare bievne temmelig snevre saa maatte 
Svendene gaa i en lang Række bagefter hverandre. 
Lördag den 18. Novbr. blev alle Karikaturbillederne 
solgte ved offentlig Naverauktion til de höjestbydende.

Med skand. Hilsen
W. Bahnson, Sekretær.
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S ch affhau sen .
Den herværende Skand. For. afholdt Lördag den 

11. Nov. sin ordinære Generalforsamling. Efter Regn
skabets Godkendelse valgtes folgende ny Bestyrelse. 
Formand: H. Kronenberg, Former, Kobenhavn (gv.) 
Kasserer: K. Jensen, Kleinsmed, Kobenhavn. Sekretær: 
H. Skram Jensen, Maskinarbejder, Kbhvn, Revisorer: 
H. Toft, Maskinarb., Ringkøbing, og H, Levin, Slagter, 
Faaborg. Lokalinspektör: Aa. Christensen, Maskin
arbejder, Randers. Understöttelse udbetales i Hulen 
hver Aften fra 7 til 8.

Söndag den 12. November afholdt vi en vellykket 
Mortensfest paa Hotel Kronenberg. Naverne samledes 
Kl. 12 og gik straks efter til Bords Retterne bestod 
af Riesengröd og Beuf paa dansk Maner. Appetitten 
var som sædvanlig god og det smagte os fortræffelig 
Ved Bordet blev der afholdt Taler og sunget flere ge
mytlige Sange, hvorefter vi gik i Hulen og tilbragte 
Resten af Aftenen med Sang og Dans.

Med skand. Hilsen
H. Skram Jensen, Sekretær.

S tu ttgart.
Lördag den 15. November alholdt herværende Sk. 

For. sin 1 aarige Stiftelsesfest samt Mortensaften. Ved 
8 Tiden samledes Naverne i den festligt smykkede 
Hule og placerede sig ved de veldækkede Borde. Næst
formanden böd velkommen og önskede god Appetit 
til det bedre Maaltid. Under Spisningen blev der sun
get, holdt Taler, givet Solonumre og Humöret var 
straalende. Særlig maa fremhæves et Gaaseblad hvis 
ret træffende Sange blev afsungne med stor Begejstring 
af os. Kl. 2 forlod Svendene Hulen enige om at have 
tilbragt en gemytlig Aften sammen.

Med skand Hilsen
M. Madsen, Sekretær.

Vegesack.
Lördagen den 7. Okt. afholdt den herv. Forening 

sin ordin. Generalforsamling med Valg af Bestyrelse. 
Folgende Medlemmer bleve valgte. Formand: C. Pe
tersen, Klejnsmed, Aarhus. Næstformand : Chr. Birch, 
Snedker. Helsingör. Kasserer: E. Sorensen, Blikken
slager, Aarhus (gv.) Sekretær: .1. Johansen, Maskin
arbejder, Köge. Bibliotekar: V. L. Gross, Maskinarb, 
Kbhvn. (gv.) Suppleanter: C. Jensen, Maskinarbejder, 
Taasinge (gv.), og .1. Bergmann, Maskinarb., Kbhvn. 
Revisorer: N. .Jensen, Maskinarb., Holbæk, .og M. J. 
Woldom, Maskinarb., Bogö (gv.) Humpelmester: A. 
Petersen, Maskinarb., Randers (gv.)

Söndagen d. 8. Oklbr. afholdt Foreningen en vel
lykket Keglefest, til Fordel tor et Gravfond til Ved
ligeholdelse af ét Par her aldöde Landsmænds Grave. 
Som et Bevis for, at Naverne i Vegesack kan trille 
Kuglen, skal meddeler, at 1ste Præmien vandtes med 
3 Gange 9 Kegler af N Jensen fra Holbæk. Efter 
Spillet samledes vi i Hulen med nogle af Naverne fra 
Bremen, som havde deltaget i Spillet. Vi havde Op
træden af flere gode Kræfter, blandt andet den be
kendte Humorist »Skurkekrisjan«, og da vi skiltes, 
vare vi alle enige om at have tilbragt en rigtig ge
mytlig Dag. Med skand. Hilsen

Joh. Johansen, Sekretær.

Efterlysninger.
Maler N. K. Eriksen, Nyborg, bedes opgive sin 

Adr. til Bogb. Petersen, Bern.
Blikkenslager K. F. Tychesen, f. 24. 1. 1884 i 

Flensborg, bedes opg. Adr. til Bogb. Ferd. Johansen, 
fra Varde. Adr, Nord. For. Frankfurt a. M.

L. Willemoes bedes opgive sin Adr. til Laur. Pe- 
dersen, Skand. For. Mainz.

Brevkasse.
B ern : Kort til Törnrer Jac. Jensen.
Berlin: Brev os Kort til Johannes Olsen, Snedker- 

Medlemsbog til H. Chr. Jörgensen, Skrædder, Ring. 
M ainz: Brev til S. K. Christensen.
Vegesack: Brev til Former H. Rautmann.

^  A N N O N C E R  i° r  f å  -fa— — —— ———— ——— — ^

KJÖ BEN H AVN .
Foreningen for berejste Haandværkere

har sit Lokale hos Mygind, Linnesgade 25. Möde hW 
Torsdag. — Alle hjemvendte Landsmænd ere velkomne

Kollektivannoncer.
* ~ ’

Foreningslokaler.
Basel: Rest. Sängerhalle, Rheingassc 43.
Bern: Rest. Lütschberg, Aarnergergasse 43.
Bremen: Rest. Diercks, Ecke Wester- u. Braulstr. 
Dresden: Rest. Gänsedieb, Viktoriastr. 30.
Düsseldorf: Rest, z. dicken Jean, Ecke Jahn- und

Fürstenwallstrasse
Frankfurt a. M.: Rest. z. Lützow-Eck, Lützow- u. Yorkstr- 
Hamburg: Rest. Heitmann, Gr. Neumarkt. * 
Harburg: Rest. z. Lüssenhopp, Erste Bergstr. 7.
Köln : Rest. z. Henne, Ehrenstrasse 60—62.
Leipzig: Rest. Sauerbier, Ecke Lange- u. KohlgartenstP 
Mainz a. Rh.: Rest. Tribunal, Clarastrasse 3. 
Mannheim : Rest. z. Erbprinzen, 0  5.
Schaffhausen: Rest. Sternen, Webergasse 38.
St. Gallen: Rest. Frick, Linsebühlstr. 4b.
Stuttgart: Rest. z. Blumenau, Ludwigstr. Nr. 28. 
München: Rest. Walhalla, Ecke Augusten-u.Briennersti1' 
Nürnberg: Rest. Veit Stoss, Egidienplatz 24. 
Vegesack: Zum guten Schoppen, Sedansplatz 7. 
Wiesbaden: Rest. z. eisernen Kanzler, Ecke Bertram-

strasse u, Bismarckring’ 
Zürich: Rest. Roihaus, Marktgasse __

Samlingslokaler.
Berlin: Rest. A. Martin, Alte Jakobstr. 103 a............. .. . ■ ■ - ... .

Herberger.
Mainz: Gasth. Tribunal, Clarastr. 3.
Mannheim: Gasthaus z. Goldenen Adler, Marktplatz- 

Herberge og Samlingssted tor Skand. Danske Blade- 
Schaffhausen : Gasth. Sternen, J. Bryner. Weberg.Jtk

Redaktion og Ekspedition:
P. Jö rg e n  se n , Hauptstrasse 12, 

Kreuzlingeu (Schweiz).
Adr. f. Tyskland: Postlagernd Konstanz.

Druck von J. H. Welti, Kreuzlingen.
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I or Læretid den er jo knapt til Ende 
För vi i Verden drage ud somSvende. 
Saa snöre vi vor Randsel,
Tar Hatten kækt paa Snur 
Og trykke saa til Afsked 

p Haand paa Far og Mor. 
fcdrehjem, nu i den vide Verden, 
äticloinsdaab hente for vor Færden,

Er vort Maal.

‘’Ila,'t Hamborgs Taarne os imöde knejse, 
u°g videre mod Syden gaar vor Rejse. 

Snart vandre vi langs Rhinen 
Hvor Vin paa Bjerget gror 
Og hvor saa stolte Slotte 
Paa Klippetinder staar.

Alpeland med de skönne Kvinder,
Friheds Aand os vel til dig binder, 

Schweizerland.

'Snart Sydens Sol paa Horisonten glöder, 
Romas Himmel straaler os imöde.

Selv overMiddelhavet 
Vi ta’r paa Rejsefærd,
At skue Nilens Vande 
I Ly af Palmetræer.

I Örkensand, op ad Pyramider,
I Cairos snævre skumle Gyder,

Gaar vor Fod.

I Bethlehem, ved Jordanflodens Vande,
Ved Kristi Grav, i Nazareth vi stande.

I Hellas stolte Haller 
Vi sætte vil vor Fod,
Og aldrig kan vi glemme 
Hvor Væringhæren stod.

Myklagaard, Du i Fortidsdage 
Vidne bar om vor Æt, den tage,

Nordisk Æt.

Og samles vi herude i det Fjærne,
Saa hjælpe vi hverandre frem saa gærne.  ̂

Det höje Nordens Sönner,
Som drage viden om,
De glemme ikke Hjemmet,
Den Stand hvoraf de kom.

I vor Kreds vækkes alle Minder,
C. U. K. samler og forbinder,

Pivor vi er.

For HjennnetsJulefest som Hjærtet kvæger 
Vi tomme vil til Slut et liile Bæger.

Og Sangen höjt skal runge,
I Modersmaalets Klang,
Til Sverig og til Norge 
Og til den danske Vang.

Hvor vi end, hen i Verden stævne 
Priser vi, efter fattig Evne, i

Fædres Land.

/,-Ejndnu rinier

End farer /tøven 
viden Ofn.vP. Jorgensen.
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Jens Hansens Skæbne.

Hvordan Jens Hansen kom afsted 
er noget som ej alle ved.

-----Jeg ved det og vil her meddele
Dem Sagen saadan i det Hele.

Se Jens er Friskfyr, Svend fra Fad 
og altid er han saa lystig og glad, 
enhver der ham kender ved det er givet 
at Jens er en Nav der sig fryder ved Livet 
Saa var det en Dag han i vor By var Gæst, 
at Foreningen her havde Stiftelsesfest.
Som en Afveksling blandt al Tingeltang 
Jens sine lystigste Viser da sang.

Se det var jo vædig Hallöj for Naverne 
nogle lo saa det klukked i Maverne 
Andre, som havde faa’t Halsen vædet 
hjalp ham med at synge Omkvædet.
Jo, jo, det hele var Fryd og Glæde,
Ingen sig keder hvor Jens er tilstede.
Senere han os förte i lange Rader,
I Gaasegang ud paa Stræder og Gader.
Nu ved vi jo nok Politiet har forbudt det, 
dog en Gaasegang er Sjov og vel Ingen har for

trudt det
Ved Vintertid kan vi altid jo sidde i Krogen, 
diskuterende, eller læsende op af Bogen ; 
men ved Som’rens Tid og med en Skælm i Öje 
kan vi Naver dog sagtens lidt Daarskab döje. —

Som. sagt vi gik i Gaasegang 
Og fik en gemytlig Naversang.
Paa en Gang vi forude en »Polerer« ser, 
som sig ganske forskrækkeligt teer.
Han slaar ud med Ben og Arme 
generes slet ej af Sommerens Varme.

»Halt, Stillgestanden !« han byder saa stolt 
ned ad min Ryg det löber saa koldt.
»Sag’, wie können Sie sich untersteh’n ?« 
Ubönhörlig han er for Navernes »Flehen«.
Han hver en Mand vil ha’ noteret op —
— da foe’r Djævelen i Jenses Krop.
»Hören Sie mal, min gode Mand,« 
saalunde han taler Betjenten an, —

»können Sie doch, for Fanden, nicht sehen, 
at vi os jo nur amüsieren?
Vi gjöre nicht ein Katz Fortræd,
Saa De behöver gar nicht blive ræd.
Böse Men’sker haben keine Lieder.
Stecken Sie ind das Bog nur wieder,
Das ganze er jo kun lidt Skæmt,
Verstanden, iieber Hr. Betjent?
Vi sind jo unge nette Leute,
som fejret har lidt Geburtstag heute.«

Betjenten sig sunder paa denne Straale 
og siger: »Men jeg kan sku ikke taale, 
at de laver en saadan Staahej.
De kan dog tage lidt sagte paa Vej.
Saadan de skraaler er det en Skandale 
som jeg nødvendigvis rnaa paatale,
Da De saa godt et Mundstykke har 
siger De fluks Deres Navn, min Far !«

Jens, han straks med Ho’det rysted 
og siger »Vær nu ej blodtörstig 
Naar Du siger mig Nummeret dit 
skal Du faa vide Navnet mit.« —

Enden paa Legen var paa Stationen 
dikteredes os tre Mark Personen.
Jens som var Hovedmand for det hele 
man monne den dobbelte Straf tildele 
og da han med sin slemme Mund 
havde kaldt Betjenten »Tyske Hund I« 
fik han en Böde ekstraordinær 
som han maatte sone i Dage fler.

Moralen er den: En anden Gang 
Tar vi nok vær’ med en Gaasegang.
Naver tör ej paa offentlig Gade 
synge en Sang eller være lidt glade.
Vi skal gaa med en Bedemandsmine 
krybe som havde vi Mavepine 
Naven skal være from og dydig 
og fremfor alt Politiet lydig.
Aldrig tage med det en Törn
Selv om han ogsaa har en Björn.

Hvorfor Prins Carl kom til at hedde Kong Haakon!

a, det er dog- gan sk e  naturlig  ! — Ja, det 
sam m e sagde  min Ven Ditlevsen ogsaa. — 
D et kom sig en D ag  da vi sad  en 3 — 4 

N aver sam m en og lod en S ludder gaa  for en 
S ladder, som m an siger, det vil sige det samme, 
at vi ta lte  om alt hvad  der for Tiden var aktuelt 
fra N ord til Syd. — Men for ikke a t g ö re  det 
alt for langt, saa vil je g  give Ditlevsen O rdet.

»Ja, se D am ar H ansen  hun kan  jo væ re 
m ejet go , aa en rig tig  ra r  P ige, saadan  aa se 
te ; — m en der e r nu ingen Sam m enligning 
m ed hende aa  saa Sultanen nede i K o n stan 

tinopel!« —  »Ja h a r D u da set Sultanen, Dit
levsen?« — »Om jeg  h a r set ham ?!« — og 
Ditlevsen m aalte h er S pörgeren  m ed et Blik, 
saadan fra neden og  opefter, som vilde han 
derm ed s ig e : »Hvor kan Du dog spörge saa
fjo lle t! « ------------»H ar D u nogensinde set en
Mumie ? — D et vil sige, saadan  en rig tig  ægte 
æ gyptiske Mumie, som er saadan  om krink ved 
de 4 —5000 A ar gam m el, som er saa brun som 
finsk T jæ re der e r gaae t i F orraadnelse og 
lug ter væ rre end et helt A pothek . H ar P u 
set et saadan t E xem plar af en gam m el Æ gyP tef’



der maaske engang har været en Konge, eller 
idetmindste kong.-kejserlig  Regerings-Byg
mester?! — Ja, jeg sa’ Bygmester, sa’ jeg! — 
For hvis Du da har faaet Din Hjærne en lille 
Smule forsollet i Skolen, saa har Du vel ikke 
lobet Sollerne saa m eget af, at Du inte skulde 
vide, at de gamle Æ gyptere byggede P yra
mider værre end bare Fanden, og hvem byg
gede disse Pyramider, hvem?« »Var det 
Hansen, hva ? eller var det en anden Mursvend
fra F y e n ? « --------— »Ja men hvad kommer
Mumier og  P yram ider Sultanen ved?« — — 
»Hvad de kom m er ham  ved ? D e kom m er ham  
akkurat lie’saam eget ved, som de kom m er D ig 
Ved. T ro r D u m aaske, a t England, F rankrig , 
eller K ejser W ilhelm  sp ö rg e r Sultanen om det 
kommer ham  ved, naar de faar L yst til at 
sende deres K rigssk ibe op og ned ad D arda- 
nellerne ? —  Gu gör de ikke n e j ! Vil han 
ikke se p aa  D em ostrasjonen, saa k a  han la 
være, k a  han. — Jo den var jo rig tig  dejlig, 
skulde m an först spörge Sultanen om Forlov. 
Er det ikke nok, a t m an m aa træ k k e  Sokkerne 
udenpaa Stövlerne hver G ang m an vil k igge 
ind i en  a f M aaskeerne. — Men grinagtig  er 
det nu alligevel, saadan  a t sidde paa en F od
skammel eller en lavbenet Sofapude og bilde 

1 sig ind m an d rikker K affe og saa sidder man 
lumsk og tyg g er K affegrum s, naa, en ufor
skammet dejlig T o b a k « .------------Fler saa Dit-
levsen med et fortvivlet Blik ned paa sin 
Schweizerstump. — — »Aa lang mig den Avis!
— Om jeg vil læse den? — gu vil jeg  ikke 
nej, — jeg  vil bare kigge efter om Prins Carl 
har faaet sig et Parti Billard med Ibsen eller 
Nansen! — Om han kan spille? — — Naa 
—aa, jeg synes han spiller den m eget g o d t!
— Sikken en F a r t  han  fik sig k a ld t H aakong, 
han skulde ligestraks have noget som sm agte 
af »K onge !« — M en forresten skal det jo ha  
været Prinsesse M aud, som fik ham  pyn tet op 
med det N avn, hun havde g aa e t en hel lille 
Form iddag og  læ rt den lille durkdrevne Prins 
aa sige. — *— »Jeg vil have en K o n g e ;«  — 
men han kunde ikke rig tig  g reje  den, for da 
saa P rins Carl kom  hjem  til M iddag, og han 
skulde vise, hvad han  havde faaet læ rt, saa be
gyndte han  aa h ak k e  i et, og da saa den lille

!, Maud spö rg er ham  : »PIva e det saa D engse-
J mand sk a  ha?«  saa  sa h a n : -------»H a —h a— a
i —kong! — og lige i det samme stak  Michelsen

Hovedet ind af D ö ren  og  s a : ------- »A a und-
! skyld hvis jeg  fo rs ty r re r ; m en jeg  vilde grum m e 

gerne h a  den Förnöjelse og  hilse p aa  dem som 
var höjtelskede K o n g e  af N o rg e !» — P rins Carl 
kiggede m ed den ene Öje hen  til sin lille M aud 

j °g saa sa h an ; »Du er ligegod t en Svend 
; Michelsen,« sa h an ; „m orderlig  durkdreven, og 
! Het skal væ re mig en Förnöjelse aa  sidde mig 

°P paa N orges T rone som K o n g  H aakon  den 
tyvende!“' ________ Frits Kemp.

En störd St. Nicolaus afton.
Som det ej torde vara de skandinaviske läsarne af 

dette blad bekant, firas i Holland Julen endast som 
kyrklig högtidsdag, icke med »julklappar« och julgran. 
Man firar här i stället »St. Nicolaus« d. v. s. man skänker 
hvarandra den 5. Dec. på qvällan, dagen före sjelfva 
St. Nicolausdagen, som i denna egenskap endast hållas 
af Katolikerna, allahanda saker och det er vanligtvis 
forbunden med öfverraskningar, »surpriser« —. Att man 
derimod icke alltid går med gramlaga tillväga, visar 
följande lilla tilldragelse.

Det var St. Nicolaus afton, familjen, bestående af 
far, mor, några söner och döttrar jemte »kusinen« satt 
nöjd omkring bordet under lampens sken, som hängde 
i taket öfver bordet. Thekitteln sjöng sin entonige visa 
och äldsta dottern ville just börja med att skänka teet, 
da det ringde på utanför. Dottern satt ned kitteln igen, 
lyssnade och hela familien kom i spänning, när tjenste- 
llickan kom in med ett packet, adresseradt till dottern. 
Det var omsorgsfullt inpackadt, adressen var skrifven 
af en obekant hand, och på packet stod »Föriktig!— 
Denna sida hålles uppe.« Dottern började nu at mycket 
försiktigt lösgöra Snöret omkring packet och borttaga 
det första omslaget. Efter dett att hon hade aflägsnat 
åtskilliga omslag, stod slutligen en liten låda framför 
henne, något mindre än en cigarrlåda. På den ena 
sidan syntes en liten knapp, och derunder orden »Drag 
uttl« Dottern gjorde det och — tre små, tjocka möss 
kröpa fram, skyndande sig at komme i frihet.

Dottern och de andra damerna skreko nu till 
sprunge upp på stolar och soffan och droga ängstligt 
sina kjolar omkring benen. Herrarne beredde sig deri- 
mot till strid med gnagarne. Två möss hade emeller
tid som skickliga akrobater klottrat ned för bordsbenen, 
kommit på golfvet och bragt sig i säkerhet. Den tredje 
derimot satt annu på tebrickan och ofversåg nåjot 
ängstligt situationen. »Kusinen« tänkte nu attgennom 
ett djerft anfall krossa fienden, grep en låda utan lock 
för att stjälpa den öfver mössen och slog på samma 
gång till med stark käpp. Hela hans operation miss
lyckades likväll, han träffade ej musen utan den något 
upphöjde randen af tebrieken, som ilöljd deraf kantrade 
och slungade mot hans nystärkta bröstveck mjölkannan, 
kastade omkull tekannen och två koppar, så att bitarna 
flögo omkring. Musen hade emellertid förvunnit under 
villervallan. — Lugnet åters tåldes’. nu så småningom, 
och man började redan att göra gissninger efter den 
som kunde vara upphafsmannen till detia dåliga skämt, 
när en af damerna uttstötte ett läsans skri, sköt stolen 
tillbaka och rusade upp och stod skälfvande, ur stånd 
att säga något; men med handen pekande åt bordet: 
Damen bredvid såg til den anvisade platsen, utstötte 
likaledes ett skri och sköt stolen från bordet. »Kusinen« 
upptäckte nu, att den tredje musen på sin flykt hade 
fastnet i borddukens stickade rand och sökte nu att 
krypande finna en utväg. Som afståndet emellan bords- 
duksranden och golfvet var för stort, sträfvade musen 
derföre att komma upp på bordet igen. Just som detta 
lyckades, ville »kusinen« med et väl sigtadt.slag träffe 
den lilla plågoanden. Han hade därvid likväl glumt 
bort hänglampen, ty slaget träffade på vägen till bordet 
först denna så att hon-började att slingra betänkligt. 
Ballongen kom att hänge sned och en svart rök af 
lågan slog emot lampglaset som sprang sondert, innen 
en kunnig hand fått tid att sätta det i ordning igen. 
Musen hade emellertid fått tid att oskaded komma ned 
på golfvet och finna någon säker tillflyksort. —

Härmed var det slut på olyckan, efter det at lam
pan blifvit satt i ordning igen, stolar, soffa, bord och 
kommoder blitvet inspekterade och bordsduken framför 
allt blifvit ordentligt undersökt, kunde män sätta sig till 
bords igen och ostördt fremiefva aftonen under allahanda 
gissninger efter upphotsmannen af detta plumpa skämt.

Månne »kusinen« hafva haft sin hand med i spelet?
Rotterdam, 1 2 . X II. __________ S.



Fremad hver Gut paa Jord, 
som ejer Mod 

Og Lyst til Liv.
Er Kloden smuk, da brug

din Fod,
Spræng Ordet ,.Bliv‘-.
Og Du skal mer:
Skal Ojet aabent holde
For alt hvad der er stort 

og smukt.
Da biir dit Liv som gylden

Frugt
Mod Livets Kvæld,
Din Ungdom som et fagert

Væld
Der* Livets Aften glæder!
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