
T il S kand in avern e i U d landet.
aa sit Møde den 22-1-20 har Hovedbestyrelsen 
for C. U. K. besluttet at rette en Henvendelse 
til de Skandinaver i Udlandet, der endnu ikke 
staar tilsluttet C. U. K. Naver! Tiden staar i 

Organisationens, i Sammenslutningens Tegn, og ogsaa vi, 
der i Udlandet tjener vort Brød, er nødt til a t slutte os 
fastere sammen, end det hidtil har været Tilfældet, der
som vi vil have vore Interesser varetagne. «Den gode 
gamle Tid» er forbi og det varer vist længe før den kom
mer tilbage; overalt hersker forvirrede for ikke a t sige 
kaotiske Forhold. I mange Lande er Udlændingene bleven 
«Prügelknabe». Nægtelse af retsm æssig U nderstøttelse 
og Trudsler om Udvisning hører ingenlunde til Sjæ lden
hederne. O gsaa Skandinaverne i Udlandet (selvfølgelig 
særlig Arbejderne, hvem denne vor Henvendelse især 
gælder) lider derunder. En med Forholdene ukendt 
vil maaske sige: ja , men rejs dog hjem, naar Forholdene 
er saa usikre, til Je rt Hjemland, hvor I har Eders Borger
rettigheder. Men v i  véd jo, a t det er m eget lettere sagt 
end gjort: De økonomiske, Familie-, Arbejds- og andre 
Forhold spiller ofte saa stor Rolle, at det slet ikke er 
saa let a t rejse hjem, selv om Lysten dertil kan være 
stor nok. Masser af skandinaviske A rbejdere er tvungne  
til a t blive i U dlandet og den eneste Maade, som de kan 
varetage deres Interesser paa, er at staa sa m m en ! I 
de fleste støre Byer i Svejts og Tyskland, hvor jo  F ler
tallet af Skandinaverne opholder sig, har C. U. K. endnu 
Afdelinger. Slut Jer til disse! Trods Krigen, der bragte 
saa godt som alt Rejseliv til Ophør, har C. U. K. omtrent 
dobbelt saa mange M edlemmer som før Krigen, for Ø je
blikket har C. U. K. ca. 2200 Medl. De berejste Svende, 
som Krigen har drevet hjem, har dér dannet Afdelinger, 
hvoraf enkelte har flere H undrede Medlemmer. O g ogsaa 
enkelte Afdelinger i Udlandet tæller mange flere Medl. 
end før Krigen. Men endnu staar desværre mangen en 
Nav os fjern, og til disse er dette O praab rettet.

O veralt hjemme er C. U. K. anerkendt som de rejsende 
og berejste Skandinavers O rganisation og takket været 
den Indflydelse, vi derved har vundet, er det lykkedes 
C. U. K. a t varetage Navernes Interesser ved flere Lej
ligheder. Saaledes er det tykkedes at tilføre Skandinaverne 
i Tyskland Levnedsmidler hjemmefra og da de elendige 
Valutaforhold i Tyskland sammen med den vældige D3T- 
tid, har bevirket en Nød uden Lige blandt mange Skan
dinaver dér, har C. U. K. iværksat en Indsam ling hjemme, 
som allerede har b rag t flere Tusinder Kroner til Fordel 
for vore nødstedte Kammerater. Til H jælp i sit A rbejde 
har C. U. K. da ogsaa allerede i flere A ar m odtaget Un

derstøttelse fra den danske S ta t og det er vort Haab, at 
baade Norge og Sverige vil følge dette Eksempel. Og jo 
flere Medl. jo  større Indflydelse vil C. U. K. formaa at 
vinde. Og der er nok at tage fa t p a a ! Vi vil søge at faa 
de Love hjemme re tte t som er i Udlands-Skandinavernes 
Disfavør; v iv il søge a t fa a de mellemfolkelige Love, der 
hviler paa Gensidigsprincipet, overholdt i U d landet; vi vil 
paa enhver Maade staa Medl. bi med Raad og Daad, og 
a t dette er mere end O rd og Fraser, har C. U. K. allerede 
bevist ved sit A rbejde i de svære Aar, der ligger bag os 
Frem tiden tegner sig mørk, er i alt Fald uvis; selv dér, 
hvor for Ø jeblikket hersker nogenlunde  taalelige F or
hold, som f. Eks. i Svejts, er Dagen i Morgen uvis.

Vil Du have dine Interesser varetagne — og saa- 
danne Interesser, som ikke kan varetages af Fagforeningen 
eller af politiske P artier — slut dig da til C. U. K. Ikke 
med en Rappen eller Pfennig har denne forhøjet sit Ind
trædelsesbidrag eller K ontingent under Krigen, derimod 
er Understøttelsen bleven forhøjet! Bidraget for Med
lemsbog og Indskud er stadig 75 Cts'. Ugebidraget stadig 
30 Cts. plus Lokalbidraget. For gifte, der ikke mener at 
have U nderstøttelsen behov, er der Lejlighed at staa som 
passive Medl. for 10 Cts. ugentligt plus det lokale Bidrag. 
I Forhold til Fortjenesten nu, kan det siges, a t K ontin
gentet kun er halvt saa stort som før K rigen; altsaa kun 
et m inim alt Bidrag! Og skulde en enkelt dog mene, at 
han ikke kommer til at trænge til Hjælp, nok skal vide 
at klare sig, da' siger vi: Meld dig dog ind i C, U. K. 
For det minime Bidrag stø tter Du en god Sag, støtter 
andre Landsmænd og Kammerater, som ikke er saa godt 
stillede som dig!

Desuden: Der kan let i de urolige Tider, vi lever i 
ske noget, som gør, at ogsaa D u  maa søge Bistand, for 
Eks. hos dit Hjemlands Konsul. M aaske kan D u  ikke 
sætte dit berettigede Krav igennem ; men tager en skan
dinavisk Forening, omfattende det store F leital af de paa 
Pladsen værende Skandinaver, sig af Sagen, faar maaske 
Piben en anden Lyd. Alle Skandinaver er derfor in te
resserede i, at de enkelte skandinaviske Foreninger er 
saa stærke som m uligt! Og derved bliver C. U. K. og
saa stærkere og sat i Stand til bedre at varetage de 
store almindelige Interesser.

Som før Krigen optager C. U. K. kun saadanne, der 
er fagorganiserede, for selvstændige og for saadanne, der 
ingen Fagforening har til a t varetage deres Interesser, gæl
der denne Regel selvfølgelig ikke. Og naar vi tilsidst 
bemærker, at Du i vore A fde’inger har Lejlighed til at 
læse skandinaviske Blade og Bøger, dyrke en fri og u- 
tvungen, og dog, i bedste Forstand, god Selskabelighed, 
med Landsmænd, der ogsaa er K am m erater , tro r vi at



have fremført alt, hvad der taler for, at de Skandi
naver i Udlandet, der ikke staar i C. U. K., staar deres 
egne Interesser i Vejen.

Derfor: b liv  M ed lem !!
Zürich, i Januar 1920.

Med skand. H ilsen! 
H o v e d b esty re lse n  for  C. U. K.

de skandinaviske Foreninger, hjemme 
som ude, er der et Liv og Røre som

______  aldrig før. og indenfor C. U. K. forestaar
den nærmeste Tid adskilligt vigtigt, som skal 

bidrage til at gøre vor Sammenslutning stor og 
stærk! Vil Du folge med, maa Du læse dette 
Blad grundigt igennem !

Hovedbestyrelsesmoderne
den 5-12-19.

Efter Protokollens Oplæsning og Godkendelse be
handledes som eneste Sag: Nøden blandt Skandinaverne 
i Tyskland. Fra et P ar Byer var kommen Skildringer af 
Forholdene hvoraf det fremgik, at ikke alene den almin
delige Nød voksede, paa Grund af de stadig stigende 
Priser paa al T ing; men at det ogsaa, paa Grund af 
Markens ringe Værdi, var saa godt som umuligt for de 
fleste Skandinaver at betale Levnedsmiddelpakkerne 
hjemmefra.

Forretningsføreren meddelte i sin Egenskab som For
mand for Züricherforeningen, at dennes Bestyrelse havde 
i Sinde at foreslaa Foreningen at bevilge et Beløb af 
Spetzlerfondets Midler til Fordel for de nødstedte Naver 
i Tyskland. Man var dog enig om, at der m aatte ganske 
anderledes Midler til og det besluttedes derfor enstem
migt at foranstalte en Indsam ling i de svejtsiske og nor
diske Afdelinger. Beløbet fra Svejts skulde sammen med 
Spetzlerfondets Bevilling sendes direkte til de tyske Af
delinger, medens de indkomne Beløb fra Skandinavien, 
skulde sendes til København og dér for Pengene købes 
Levnedsmidler event. Tøj til vore trængende Landsmænd 
og Kammerater i Tyskland. Det overlodes Forretnings
føreren at faa nærmere Oplysninger om Nøden i de for
skellige tyske Afdelinger, samt at underrette de nordiske 
Afdelinger om Indsamlingen pr. Cirkulærer. Endvidere 
at opsætte en Artikel om Indsamlingen til den skandi
naviske Presse, for paa den Maade at faa Offentligheden 
hjemme interesseret for Indsamlingen.

Den 22-1-20.
Protokollen oplæstes og godkendtes, hvorefter Lokal

lovene fra Afdelingerne i Randers ogTrondhjem  behand
ledes. Med e t Par mindre Æ ndringer i sidstnævnte, god
kendtes de. D erefter oplæste Forretningsføreren en meget 
omfangsrig ind- og udgaaet Korrespondance, hvoraf det 
fremgik, at den iværksatte Indsamling allerede viste gode 
Resultater. . Ligeledes fremgik det at Beretningen, at der 
i de hjemlige Afdelinger stadig er god Fremgang, og at 
Maribo har Æ ren af at være Afdelingernes Benjamin. Fra 
Kasseren i Ham borg meddeltes, at der agtedes fremsat 
et Forslag om Afholdelse af en C. U. K.-Kongres. For
retningsføreren meddelte, a t han flere Gange havde kor
responderet med Hamborg om dette Spørgsm aal og havde 
fraraadet en saadan Kongres før, at det rette lid sp u n k t 
er kommet. Efter en lang og grundig Diskussion beslut
tedes det enstemmigt, uden at afvente, hvad der frem 

kommer fra Hamborg, at foreslaa C. U. K. at afholde en 
Kongres (under den selvfølgelige Forudsætning, at de po
litiske Forhold tillader en saadan), i den Formening, at 
det rette T idspunkt nu er til en saadan (som Medl. an
detsteds ser, er der af Peter Olsen, Hamborg, efter H. B.- 
Mødets Afholdelse, modtaget et Kongresforslag, der alt- 
saa gaar op i det af H. B. foreslaaede. Red.). Ordlyden 
af Forslaget fastsattes saaledes: Det foreslaas at C. U.K. 
afholder en Kongres i  Paasken, eventuelt i  Pinsen ig 20
1 Hamborg. T il Bestridelse a f  U dgifterne er alle aktive 
Medl. fo rp lig ted e  at klæbe et Kongresm ærke ä i  Fr. 
Den nærmere O rdning af Kongressen og Fordeling af 
M andaterne drøftedes indgaaende (Medl. henvises til de
2 om Kongressen handlende Artikler i dette Numer. Red.), 
og det besluttedes at rette et O praab til dem, der endnu 
staar vor Organisation fjærn i Udlandet, hvorefter endnu 
en hel Del Sm aasager behandledes, og først sent slutte
des Mødet.

Paa Hovedbestyrelsens Vegne:
C. Möller, Formand. H. [. Larsen , Sekretær.

Kongres ?
Siden den 2—3 Februar 1907, da der i Zürich afhold

tes et Delegeretmøde af de svejtsiske Afdelinger, som 
havde faaet M andat af hele C. U. K. til at behandle 
Spørgsm aalet om Ansættelse af en fast Forretningsfører, 
har Repræ sentanter for de forskellige Afdelinger ikke 
haft Lejlighed til at komme sammen. Ganske vist har 
Kongresspørgsm aalet været fremme flere Gange, i 1310, 
191 1 og i 1912; men det er aldrig blevet til noget, Og 
ret beset maa man omgaas varligt med Spørgsm aalet 
om Afholdelse af en Kongres for C. U. K. Saa godt som 
alle andre Forbund og Sam m enslutninger afholder ganske 
vist hvert 2det eller 3d>e Aar deres K ongresser; men C. 
U .K . er med sine Afdelinger liggende i forskellige  Lan
de, uheldigere stillet, da derved Om kostningerne løber 
uforholdsmæssig op. Undertegnede f. Eks. har da ogsaa, 
naar Kongresspørgsmaalet kom op, ytret, at kun ved 
sæ rlig  vigtige Lejligheder burde C. U. K. afholde en 
Kongres. Naar undertegnede, med M andat fra H B. og 
af egen Overbevisning er kommet til det S tandpunkt, at 
T idspunktet nu er inde til a t afholde en Kongres, e rd e t 
altsaa ikke fordi, at jeg  i Almindelighed er overtydet om 
enhver Kongres N ytte; men fordi, at alt ta ler for, a ten  
Kongres nu  vil være baade det bedste og billigste for 
C. U. K.

«Disse Love ere gældende fra 1 Juli 1914 til 1 Juli 1917», 
staar der uden paa C. U. K.s Love. P aa G rund af Krigen 
er ganske vist Lovenes Gyldighed flere G ange bleven for
længede; men alligevel — vore Love trænger flere Steder 
til Æ ndringer og Tilføjelser. Men foruden, at en almin
delig Revision af Lovenes Affattelse er nødvendig, er 
der flere store Spørgsm aal at tage Stilling til. Først 
melder det vigtige Spørgsm aal sig, om vi bør forhøje 
Understøttelsen — og da sam tidigt forhøje Kontingentet, 
eller lade det blive ved det nuværende. Dernæst Køben
havnerforslaget, om at ogsaa ugifte hjemme kan staa som 
passive Medl. Men dernæst er der m ange  andre Spörgs- 
m aal at drøfte: B ladspörgsm aalet; Valutaspörgsm aalet 
(som jo indenfor C. U. K .spiller en stor Rolle); hvorledes 
v i kan fa a  vundet de udenforstaaende skandinaviske  
Foreninger, saavel ude som i  D anm ark , N orge og Sve
r ig e ; A gita tionsspörgsm aalet; Spörgsm aalet om over
søiske A fd e lin g er; Dröftelse a f  vore B ibliotheker event.
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Oprettelse a f  Vandrebiblioteker'; Opnaaelse a f  S ta ts
tilskud fr a  N orge og S v e r ig e ; Levnedsm iddelfordelin
gen til Skandinaverne i  T ysk land; Forslag til A ndra 
gender om Æ n d rin g er  a f  Love, der fo ru re tte r  de skan
dinaviske Borgere, der opholder sig  i Udlandet. Ja, 
der er Spørgsm aal nok at drøtte, og det Spørgsmaal, 
som berører alle rejsende (dermed menes ogsaa dem, der 
er bosiddende i Udlandet) og berejste Skandinavers In
teresser. Vel kan Kongressen ikke faa noget bindende 
M andat til a t fastsætte Lovene, kun til at foreslaa Med
lemmerne det paa Kongressen vedtagne; men alligevel 
vil Kongressens Resultater vise sig i niere end O rd! 
Naar Afdelingerne sender deres bedste Mænd (og det 
skulde jo  være Meningen dermed) vil der komme saa 
mange gode Forslag og Tanker frem, der vil resultere i 
klare oversigtlige Forslag, at Generalafstem ningen vil be
tydeligt simplificeres. Og Følingen —■ den som vi har 
m aattet undvære i 51/2 lange, trange A ar — med hver
andre, vil vi atter have vundet. At Kongressen ikke bli
ver billig, er forstaaelig ; men Pengene vil efter min Me
ning være givet godt u d ; ja, komme mangefold igen. Bortset 
fra, at Kongressens O m kostninger i selve i.am borg  vil 
blive m eget ringe, paa G rund af Valutaen, er jeg  iøvrigt 
af den Mening, at O m kostningerne ikke bør skræmme. 
Vi har haft den Fejl at have betrag te t vor Sag under en 
altfor lille Synsvinkel. Det maa vi bort fra og er iøvrigt 
allerede paa godt paa Vej dertil. Dersom vi vil, har C. 
U. K. inden et P ar A ar mindst 3000 Medl. og kommer 
Rejselivet igen i Gang, er 4000 sikkert ikke for højt reg
net. Men den, der intet vover, vinder heller in te t! Og 
Kongressen skal være et af Midlerne til et støre, et bedre 
C. U. K.

Een T ing maa heller ikke glemmes: Trykudgifterne 
er stegen kolossalt; hvad vi giver ud til Kongres, vil vi 
tildels spare i Udgiften til B ladet; ganske vist maa Kon
gressens Forslag offentliggøres i Bladet; men naar de 
Delegerede aflægger Beretning og oplyser om Forslagene 
i Afdelingerne, vil vel de mange og lange Indlæg for og 
imod i Bladet, tildels kunne spares. At en saadan Kon
gres med mere Vægt vil kunne andrage om flere og for
øgede S tatstilskud staar vel ogsaa de fleste klart, lige
som den overhovedet vil skaffe C. U. K. en forøget Vægt 
og A utoritet som de rejsende og berejste Skandinavers 
eneste og rette Organisation.

Svende! A lt  taler for Afholdelsen af en Kongres, 
anbefal derfor denne i Afdelingerne og giv den Eders 
Stemme, naar Afstemningen derom kommer! O g a t  intet 
Medlem vil stemme imod Forslaget, fordi der sam tidigt 
maa betales 1 Fr. for et Kongresmærke, er jeg  overbe
vidst om. Det gør jo  andre Forbund ogsaa ofte, og mindre 
end 1 Fr. kan det ikke godt være, naar blot nogle af Ud
gifterne skal dækkes. H. J. Larsen.

Kongressens Organisation.
Ved Fordelingen af M andaterne er gaaet frem 'paa  

følgende M aade: da det bedste er, at a l l e  Afdelinger 
bliver repræsenterede, ogsaa de smaa, idet det frem for 
alt gælder om at faa O verblik over Forholdene i de for
skellige Byer, har vi saa vidt gørligt tildelt alle Afdelinger 
et M andat. Hvor dette ikke har været muligt, er G run
den: de store Rejseomkostninger. Desuden er der gaaet 
ud fra den Forudsætning, at de første 50 aktive Medl. har 
Ret til 1 M andat, de næste 50 til et 2lldet, osv. D et vil 
sige, at Afdelinger med over 100 aktive Medl. har Ret 
til 2 M andater, Afdelinger med over 150 aktive Medl. 
Ret til 3. Saadanne Afdelinger er der dog kun 4 a f :

Hamborg, København, Kiel og Aarhus. D eraf vil H am 
borg kunne udnytte sit fulde M andattal, da det jo  er 
Meningen, at Kongressen skal afholdes dér, og ligesaa 
Kiel. E fter det aktive M edlemsantal har de to andre 
Afdi., efter den opstillede Beregning, Ret til henholdsvis 
5 og 4 M andater; men i Betragtning af den dyre Rejse 
har vi sat Kobenhavns M andattal til y, A arhus  til 2 , 1 
Delegeret sender Berlin, Bremen - Düsseldorf, Dresden, 
Mannheim - M ünchen-S tuttgart, Harborg, Neumünster, 
Aalborg, Horsens, Kristiania, Stavanger-Trondhjem , Oden
se, Randers, Stockholm -Södertelje, Vejle, de svejtsiske 
Afdi. tilsammen ogsaa 1. K iel 2 og H am borg  sandsyn
ligvis S- Desuden sender K. U. og H. B. hver i  Dele
geret; med F orretn ingsforeren  skulde det da ialt blive 
en ca 30 Delegerede. Dog er det ikke det definitive Tal. 
Dels har Afdelingerne Ret til, paa egen Bekostning, at 
udnytte det fulde M andattal, ogsaa de Afdi., der er slaa- 
et sammen med andre, og dels kommer der maaske in
den Kongressens eventuelle Afholdelse ny Afdi. til. De 
Afdi., der ikke er repræ senteret med deres fulde M andat
antal faar selvfølgelig paa Kongressen Stemmer i For
hold til de M andater, som de egentlig  skulde have. Som 
det frem gaar af ovenstaaende er ved Beregningen kun 
taget aktive Medl. (og kun saadanne kan være Delegere
de) i Betragtning, hvad der i logisk Sam klang med L o
vene.

A t Ham borg er valgt som Kongressæde er selvføl
gelig ikke alene fordi C. U. K. dér har sin egen Forsam 
lingsbygning, selv om det er behageligt at vide at have 
eget T ag over Hovedet. Men Ham borg ligger centralt 
og i Ud andet. Og a t Kongressen bliver afholdt i U d
landet har efter vor M ening sin B etydning. Dersom Kon
gressen kan holdes i Paasken er det Meningen, at den 
skal aabnes om Fredagen og vare Lørdagen og Søndagen 
over. For disse Dage sam t for Skæ rtorsdag og Mandag 
ydes ikke nogen Godtgørelse for tab t Arbejdstid. En 
saadan ydes kun for de Dage de Delegerede bruger mere end 
de 5 til Deltagelse i Kongressen, til Hen- og Tilbage
rejse. Derimod ydes der for alle Dagene Opholdsspeser, 
som Kongressen efter eget Skøn fastsætter. Paa Grund 
af M arkkursen kan det under ingen Om stændigheder blive 
nogen stor Sum ialt. N aar vi lige har nævnt, a t vi over
tager det fulde Ansvar for, a t det som Kongressen skal 
behandle ,b liverordnetpaaoversig tligste Maade o g a t Kon
gressen bliver ledet, saa den er arbejdsdygtig (og det er 
jo Meningen, at der skal arbejdes!) retter vi hermed et 
O praab

Til alle Afdelinger!
Diskuter vort Forslag:
Det foreslaas at C. U. K. afholder en Kon

gres i Paasken, eventuelt i Pinsen IQ 20  i Ham
borg. Til - Bestridelse a f Udgifterne er alle ak
tive Medl. forpligtede at klæbe et Kongresmærke 
ä i  Fr.

Indsend da pr. omgaaende Beretning over 
Jer Mening til Forretningsføreren. Ønsker I no
get optaget i Bladet, bedes det gjort saa kort 
som muligt. Selv om vi agter at lade Bladet 
udgaa noget tiere, saalænge Kongressen staar 
paa Dagsorden, gør vi dog opmærksom paa, at 
Bladet er meget dyrt. Og tilfredsstiller Mandat
fordelingen vel ikke alle, gør vi ogsaa opmærk
som paa, at vi efter moden Overvejelse maa 
erklære, at C. U. K. næppe kan overkomme mere
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end det her foreslaaede. Naar vi da har set 
Beretningerne fra de forskellige Afdi., vil Da
toen for Afstemningen om Kongressen straks 
blive fastsat. Men s a m t id i g t  med at I drøfter 
Kongresforslaget bedes I drøfte det, som I even
tuelt vil have forandret eller tilføjet i Lovene, 
samt det I ellers eventuelt ønsker behandlet paa 
Kongressen. Og indsend da Eders Forslag; men 
gør det alt saa hurtigt som muligt. Kan vi af
holde Kongressen i Paasken, bliver den bety
deligt billigere, end dersom den først skal af
holdes til Pinse.

Naar vi vil, kan vi ogsaa! Lad der blive Liv 
og Røre i gamle C. U. K .! Afdelinger ! Trom 
Medlemmerne sammen! Nu skal der skaffes! 
Til Fordel for en større, stærkere og bedre 
C. U. K.!

Med skand. H ilsen!
Hovedbestyrelsen for C. U. K.

Kongresforslag.
Den officielle Fredsslutning er nu traadt i Kraft, id e t 

mindste imellem Centralm agterne og Ententen, og hvem 
véd naar Rusland følger efter. Om ogsaa her og dér op- 
staar Uroligheder ifølge de 5 svære K rigsaar som ligger 
bag os, saa tror jeg  dog, man kan begynde at blikke 
Fremtiden i Møde ; uhyre Opgaver staar for, for at bringe 
Verden ind i sit Leje igen, som det var før Krigen. Om 
end vor Organisation, C. U. K., trods Krigen, har klaret 
Situationen, saa er den dog ikke gaaet sporløs hen over 
os, ogsaa for os ligger store Opgaver i Fremtiden, og 
som træ nger til indgaaende Drøftelte, for at vi med løf
tet Blik kan gaa den nye Tid i Møde til Gavn for Frem 
tidens farende Svend og for C. U. K. i det store og hele.

Derfor tillader Undertegnede sig at stille følgende 
Forslag til H. B. og Medlemmernes Velvilje: C. U .K . 
afholder en Kongres om kring Pinsetid IQ20. Kongressen  
afholdes i  Hamborg. Naar jeg  ønsker Kongressen af
holdt i Hamborg, saa af følgende Grunde: Ham borg er 
den største Afdi. indenfor C. U. K., og som det er Med
lemmerne bekendt, har Hamborgerafdl. erhvervet sit eget 
Hus, og vi her har den største Interesse at gøre dette 
Foretagende bekendt indenfor C. U. K., og hvis Lokali
teter fuldt ud kan huse en saadan Kongres. Ham borg 
ligger ogsaa centralt for Skandinavien, hvor der jo  nu 
findes de fleste Afdi. Men frem t for alt ligger Hamborg 
i Tyskland og som det er alle bekendt, staar den tyske 
Valuta meget sløjt, derved vil Om kostningerne ved en 
saadan Kongres blive m eget minimale og derfor sikkert 
med Lethed bestrides af C. U. K.

Haabende, at dette mit Forslag vil blive optaget med 
Velvillighed, saavel af H. B. som af Medlemmerne, for
bliver jeg

Med sk and Hilsen
Ham borg i Januar 1920.

Peter Olsen, f. T. Kasserer i Hamborgerafdl.
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Kontingentet til C. U. K. udgør for aktive 
30 Cts., for passive (gifte) 10 Cts. og for ube
rejste 15 Cts. pr. Uge. Det kan enhver over
komme! Meld dig derfor ogsaa ind I
BT U ti iriT'il h'I <l ll . ,1 .1 -.1 <U| i l m j i m i r l u M »  n- II- If II- !>• IH i m k IillETF

Indsamlingen til Skandinaver i Tyskland.
Som det frem gaar af H.-B.-Referatet og som det er 

meddelt Afdi. pr. Cirkulære, har H. B. foranstaltet en 
Indsamling til Fordel for vore Landsmænd og Kamme
rater i Tyskland. Indsamlingen hart allerede givet gode 
Resultater. Undertegnede har m odtaget følgende Beløb: 

Spetzlerfondet Fr. 800.—
Züricherforeningen 100 50
St. Gallerforeningen » 10.—
Toft, Madrid » 20.—

Fr. 9a0.50
afsendt er t i l :

Bremen Fr. 87.— =  Mark 600.—
Dresden » 58.— =  « 400.—
München » 101.50 =  » 700.—
Berlin » 263.60 =  » 2200.—
Ham borg » 316.80 =  » 3200.—

Fr. 827.10 — M a rk J K O .-  
Til København, hvis Kasserer: V. E. G o ttsch a lck , 

har paataget sig det store Arbejde som Kasserer for Ind
samlingen i Skandinavien, er indsendt fra Afdelingerne i

Randers Kr. 100.—
Vejle 70.—
Horsens » 100.—
Södertelje » 53.37
Aarhus » 400 —
Stavanger » 150.—
Kristiania » 125.—

Kr. 998.37
Desuden har Trondhjem safdelingen indsendt„185 norske 
K roner; Klub for ber. H aandv.H elsingør 100,. Kr. Men 
alle disse Tal er kun foreløbige. Fra Odense meddeles 
der mig saaledes, at vor Afdeling dér allerede har sam
let ca. 1000 Kr. ind. Og overalt indsamles der endnu. 
Det. kan allerede siges, at der hjemme er.kom m en flere 
Tusinder Kroner ind. Dertil har Pressen hjemme ogsaa 
bidraget, der beredtvilligt har optaget O praabet fra H o
vedbestyrelsen og fra de lokale Bestyrelser.

De indkomne Penge er allerede omsat i mange Pak
ker, indeholdende saa gode Sager som : røget Flæsk, 
Sukker, Mel, Smør, Fedt, M argarine, The, Sæbe, O st og 
Kaffe. Men Naverne i Tyskland trænger ogsaa„til saa- 
danne Sager. Og efter at Indsam lingen allerede har givet 
saa gode Resultater, giver vi til saavel Medl. som ikke- 
Medlemmer. Vi vil hjælpe a l l e  Landsmænd,'? der er i 
Nød!

Hvorledes er det: h a r  D u d er  læ se r  d is se  L in ier, 
g iv e t dit B id r a g ?  H. J. Larsen.

D a g b o g sb la d e  fra  en  R ejse  til S y d a m e r ik a
af foks. Bertelsen, Kobenhavn.

VI.
n M orgen med vældende Sollys glider «Aragu 

aya» ind i Rio de la P lata — «Sølvfloden» — 
ved hvis Bredder Buenos Aires, der er den 
sydlige Halvkugles største By, ligger. Ogsaa 

hvad Floder angaar er Sydam erika Favorit, idet Amazon- 
floden, der er 4900 Kilometer lang og paa flere Steder 
71/2 Kilometer bred, er Jordens største Flod. A t La Plata 
— som den afkortes til i daglig Tale - heller ikke er 
nogen almindelig Aa vil man forstaa, naar man hører, at 

( den har sit Udspring i det indre af Brasilien og er 3885
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Kilometer lang. Dette til behagelig Underretning for 
eventuelle K lodetravere !

Paa Montevideos Red faar vi de argentinske S tats
læger om Bord, og Vakcinationen af Em igranterne be
gynder. F ra for til agter defilerer vi forbi d’H errer Kvak
salvere, som med et Instrum ent indpoder os Vakcinen 
mod Kopper, Kolera, Bylder, Pest og anden Djævelskab. 
De foretager «Operationen», som det hele var ganske 
uden Betydning. D et var maaske ogsaa Tilfæ ldet; men 
noget saadant har jeg dog ikke haft Lejlighed til at kon
statere !

Saa snart jeg  lykkelig er kommen gennem Læge
eftersynet, gaar jeg  i Gang med at samle mine snavsede 
Skjorter, Strøm per og Lommetørklæder sammen og proppe 
Haandkofferten. M ærkeligt! Ved Pakningen var der god 
Plads; nu ser det ud til a t Indholdet ikke mere kan rum 
mes i Kofferten. Men ned skal det, og ved Hjælp af 
det ene Knæ lykkes det at faa Laasen trykket i. E t 
sidste søgende Blik kastes rundt i Kahytten, som nu fly
der med Papirstum per og alskens Ragelse — saa knalder 
jeg Døren i for sidste Gang. I Gangene hersker der vild 
Forvirring og Travlhed. Passagererne trænges, som var 
Skibet ved at gaa til Bunds; de raaber paa hinanden og 
kommer slæbende med deres medtagne. Haandkofferter og 
med Reb sammensnørrede Bylter. Der er Skandinaver 
og Tyskere, Englændere og Franskm ænd, polske og rus
siske Jøder, Spaniere og Italienere mellem hinanden, og 
der hersker en Sprogforvirring som sikkert ikke var større 
ved Babylons Bygning. Nogle er velklædte og bærer med 
Selvfølelse en O verfrakke over Armen, andre er i slidte 
Klæder med tunge, sømbeslaaede Støvler paa Fødderne 
og med grove Tørklæder knyttet om Halsen.

Paa Dækket træffer jeg  Gretchen, som mærkelig nok 
denne Gang er bleven færdig før jeg. Vi sæ tter Haand- 
bagagen fra os for at iagttage det travle Liv paa La 
Plata. Endnu kan vi ikke skimte Buenos Aires, men at 
vi er i dens Nærhed, derom vidner de mange D am pbar
kasser og den livlige Strøm af ind- og udgaaende Skibe. 
Dér kommer en fuldrigget Skonnert, som for en let Brise 
driver forbi os, og dér dam per en U dvandrerdam per af 
Sted paa Vej mod Europa. Vi vinker og raaber til Pas
sagererne derovre, de vinker igen med livlige Bevægelser 
som for at indgyde os Mod til Tiden, der kommer. Er 
de maaske bleven skuffede i det nye Land, bleven træ t 
af den haarde Kamp for Tilværelsen ? Eller har Lykkens 
Gudinde staaet dem bi og levnet dem Tid til et Besøg 
i det gam le Land? Naa^ ligemeget! Nu er det i hvert 
Fald for sent at fortryde. Altsaa op med Hovedet.

En Bugserbaad har faaet Forbindelse med «Aragu
aya» og snart ligger vi fortøjet ved Kajen. Den ene 
O ceandam per ligger ved Siden af den anden, og saa 
langt Ø jet rækker, ses en hel Skov af Skibsm aster og 
og Dam pskorstene. Ved alle Kajer losses og lades der 
under Udfoldelse af al den enorme Larm, sornkarakteri- 
serer enhver stor Havn. Paa Kajen hersker der livsfarlig 
Trængsel af store, tungstlastede Automobiler og Heste- 
køreløjer og imellem disse krydser Havnearbejderne og 
Dragerne scenevant ind og ud med Rejsegods.

Jeg tager Afsked med de faa M ennesker, som jeg  
lærte at kende om Bord; gensidig ønsker vi hinanden 
Held og Lykke — og spredes over det vidtstrakte Land 
for aldrig mere a t mødes igen. D et kneb lidt med at faa 
taget Afsked med Gretchen, som skulde rejse op til T u
erum an ; men nu er det gjort, og jeg  er alene.

* **

Det er uhyre let at komme i Land i Argentina. No
gen Undersøgelse og Eksam ination i Lighed med den, 
der finder Sted i de forenede Stater, kendes ikke. Naar 
man har faaet sit Rejsegods igennem Tolden, kan man 
uhindret rejse hen. hvor man vil. D’H errer Toldembeds- 
mænd er ikke synderlig nidkære i T jenesten; er man flink 
til at aabne for sine Gemmer, slipper man i mange T il
fælde igennem uden Undersøgelse; er man derimod 
vrangvillig og tvær og af den O pfattelse at Toldem- 
bedsmændene ikke kan have noget Udbytte af at gen- 
nemrode ens fattige Ejendele, faar man uværgeligt sin 
Bagage undersøgt efter alle Kunstens Regler.

Ifølge den argentinske Indvandringslov har man som 
Em igrant Adgang til en Række Begunstigelser. Saaledes 
kan man faa fri Befordring eller Rejseudgifter til en hvil
ken som helst Jernbanstation i hele A rgentina. Hvis man 
er uden Beskæftigelse ved Ankomsten, kan man ved 
Henvendelse til Statens Arbejdsbureau faa Arbejde an
vist som Haandværker, Kontorm and eller som Landar
bejder i det indre af Republikken, og hvis man endelig 
ønsker at blive i Buenos Aires har man Ret til 5 Dages 
gratis Ophold paa Statens Emigranthotel. De to første 
Bestemmelsers Beskaffenhed havde jeg  ikke Lejlighed til 
at prøve, men de er sikkert m eget gode og til Gavn for 
mange Em igranter, der kommer til A rgentina uden For
bindelser. Mine pekuniære Forhold tvang mig til at tage 
ind paa «Hotellet», og dette Ophold ønsker jeg  ikke at 
gøre om igen for en hel Skibsladning Pebernødder! I 
store uhyggelige Rum blev Em igranterne stuvet sammen. 
Senge og Sengeklæder var et ukendt Begreb paa «Ho
tellet» ; hvis man ønskede sig en Siesta, kunde man kravle 
til Vejrs paa et Jernstativ , der var delt i tre Afdelinger, 
og strække sig paa en elendig stoppet Hømadrats. Jeg 
er ingen Kostforagter, men den Mad der blev budt os 
vilde det være en Forbrydelse at sætte for en Flok ud- 
sultne Hunde. Dermed skal alt være sagt, da jeg  ikke 
yderligere ønsker at kom prom ittere «Hotellet». At «Gæ
sterne» nøjedes med at hugge min Haandkuffert, er sik
kert naadigt sluppet, da de fleste saa ud til a t kunne slaa 
en M and ihjel for en røget S ild !

D et var mine første Fornem m elser som Em igrant i 
det «frie» Amerika.

S t y r e l s e s m e d l e m m e r !
Sorg for, at dette Blad kommer alle i 

Hænde: Medlemmer og udenforstaaende!
. n i 1111111111 u m  i i  i ......................................... u n  m u    u m .............

Naveridealitet.
Fra et Medlem i Amerika har jeg  m odtaget 

nedenstaaende, som vidner om, at selv om den 
store Dam skiller, søger Tankerne dog ofte til
bage til Naverflokken i gam le Europa. Red. 

Får först och främst tacko dig för «Svenden» 
som regelbundet kommer mig tillhanda. Sänder 
nu samtidigt 4 dollar (fr. 20.60) och vill jag  att 
du klistrar märken i min bok så långt det räcker, 
extra märken inberäknade. Du sade mig visser
ligen att jag  inte behöver betala, men som jag 
är intresserad för C. U. K. så spela någro få fr. 
så liten roll, och jag tänker att föreningen har 
anvendning för dem. Det är mycket troligt att 
jag  reser hem till våren och då kan det vara 
roligt att hava boken klar.
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Detta är inget land för naver, här tänka folk 
endast på pängar, det ser ut som om de inte 
have något annat inträsse i livet. I en sådan 
omgivning kan jo inte några naver-ideal fo
stras. — — —

Har Du
dit nogenlunde paa det tørre, tænk da paa den 
fortvivlede Situation , mangen en Skandinav i 
Tyskland er i, og indsendt da et Bidrag, stort 
eller lille; vi vil vise at Naverhjælpsomhed er 
mere end Ord! Er du Medl. af en Afdeling 
giv da dit Bidrag til Kasseren; er du tilmeldt 
Hovedkassen, indsend da dit Bidrag til Zürich.

Meddelelser fra Forretningsforeren
Kvitterer for Modtagelsen af følgende Beløb:
Trondhjem Fr. 50.— ; Kreyden, Thun 5.— ; Aalborg 

14.84; Herman Larsen, Svolvær 5.— ; Zürich 24.70; Ran
ders 137.40; Hugo Andersson, Chicago 20.60; P .Sorensen, 
G enf 5.— ; Horsens 92.25; O tto Jörgensen, Kbhvn. 4.— ; 
Klub for ber. Haandværkere, Helsingør 12.—; Vejle 100.— ; 
Södertelje 29.60; Aarhus 600.— ; Stockholm 100.— ; T rond
hjem 50.—.

Med dette Blad følger til de udenlandske Afdelinger, 
der har danske Tømrere som Medlemmer: danske Tøm rer
faglade.

Jeg faar stadig Forespørgsler om Muligheden af at 
rejse til Svejts; men maa desværre endnu meddele, at 
det — paa Grund af Arbejds- og Boligforhold — er saa 
godt som udelukket at komme over Grænsen. Saasnart 
Forholdene bedrer sig, skal det med Glæde! blive 
meddelt i «Svenden»; thi vi hernede længes morderligt 
efter nogle ny Naver !

Følgende Medlemsbøger er tabte og erklæres hermed 
for ugyldige: Bog No. 5771 E khard  Pehrson, Tilskærer, 
født i Sakstrup; Bog No. 70 8 6  H. P. Andersen, Elektri
ker, født i Faxe; Bog No. 5234- N orm an Mcehle, Bog
binder, født i Randers.

Forleden modtog jeg  fra den unge energisk arbej
dende Trondhjemsafdeling et Par originale Sange fra dens 
Nytaarsfest. Ogsaa før er det sket, at jeg  har modtaget 
Sange, Festblade, originale Baltegn etc. fra forskellige 
Afdelinger. Det modtagne er blevet indlemmet i C. U. 
K.s Arkiv og danner en ganske interessant S am ling ; 
men dog kun en ufuldstæ ndig . I Aarenes Løb er sikkert 
fremkommet meget i Afdelingerne af ovennævnte, som 
kunde have Interesse ogsaa for Hovedkassen. Mangen en 
god Idé kunde da, igennem «Den far. Svend»s Spalter 
være bragt videre til Gavn og Glæde for alle Medlemmer. 
Der rettes derfor herved en trængende Opfordring til alle 
Afdelinger, om i F rem tiden at indsende et Eksem plar til 
Hovedkassen a f  Sange, Festblade, originale Festtegn og 
lign. Men glem det nu ikke Svende!

For de i dette Numer offentliggjorte $ D odsfald  
klæbes E k s t r a n iæ r k e r .  løvrigt henviser jeg til den 
Oversigt, som findes andetsteds, særlig for Kassererne. 
Da mange Kasserere indsender de udklæbede Medlems

bøger som Breve, hvorved Portoen fordyres uforholds
mæssigt, henleder jeg  især Opmærksomheden paa det 
derom handlende Afsnit i Oversigten. Ligeledes henledes 
Opmærksomheden paa, at Understøttelseskvitteringerne 
skal være paaföjede Datoen for Understøttelsens Udbe
taling.

Regnskabet for Som m erhalvaaret viser — i Forhold 
til de urolige Forhold, C. U. K. har at arbejde under — 
et ganske godt Resultat; dets ene Del vi) blive offentlig
gjort i næste Numer.

De Afdelinger, der endnu ikke har indsendt Regn
skab for December Maaned bedes om at gøre dette pr. 
omgaaende. Alle Afdelinger — store og smaa — er fo r 
p lig tet at indsende December-Regnskab.

Da det selvfølgelig er Meningen, at O praabet fra 
Hovedbestyrelsen til de Skandinaver i Udlandet, der end
nu ikke er Medlemmer af C. U. K., skal komme disse til 
Kendskab, faar de udenlandske Afdelinger tilstillet flere 
Eksem plarer af «Svenden» end ellers. Skulde de sendte 
Blade dog ikke lange, kan Eksem plarer efterbestilles.

Det anbefales Bestyrelserne i Udlandet straks at træde 
sammen og opsæ tte en Liste over alle Ikke-Medlemmer. 
Sam tidigt indkaldes til Møde, hvor Listen oplæses og 
supleres med de Navne, som Medlemmerne er i S tand 
til a t nævne og som ikke allerede er opførte paa Listen. 
Paa Forsamlingen fastsættes et Agitationsmøde paa den 
Dag, der er bedst egnet dertil, det vil sige en Dag, hvor 
man véd, at de fleste kan komme. Til alle de paa Listen 
opførte Skandinaver sendes et Eksem plar af dette Numer 
sammen med en Indbydelse til det fastsatte Møde. Til 
de Skandinaver, om hvilke man véd, at personlig Hen
vendelse er bedre, sendes et Medlem med Indbydelsen. 
Paa Agitationsm ødet, der ogsaa kan forbindes med lidt 
Underholdning, maa Formanden eller et andet dertil egnet 
Medlem klarlægge, at kun dersom Skandinaverne i Ud
landet holder sammen  og skaber sig en stor og fast Sam 
menslutning vil de være i S tand til at faa deres Interesser 
varetagne, saavel over for det Land, hvor de opholder 
sig, som overfor deres Hjemland.

Jeg er overbevidst om, at med lidt Omtanke, god 
Vilje og Energi, vil vi her i Udlandet ved et kraftigt 
Fremstød over hele Linien, kunde vinde mangen en skan
dinavisk Kamm erat, som nu staar u d en fo r; derfo r: Frem  
til A gita tion  for  C. U. K .!

Senere hen, naar de forhaabentligt gode Resultater 
har vist sig, vil disse blive om talt nærm ere i Bladet.

1 den i Bladet No. 11 for 1919 offentliggjorte Adresse
fortegnelse er sket følgende Forandringer:
H am borg: Udb.: Peter Olsen, Schröderstr. 28 fra 7-8. 
Södertelje: ny Hule og Samkvemslokale: Palms Café, 

Torget. Udb.: Elov Flodin, Nya Stockholm sgatan 
7, frän 5 /,—61/ . .

B er H in : Udb.: "m . Eckart, L iegnitzerstr. 7—8, Hot I, 
Berlin S. ü .  36.

Maribo: Folkets Hus. U db.: Thv. Christensen, Maribo- 
Cem entvarenfabrik, fra 4—4lJt .

Indsamlingen.
I Betragtning af Medlemmernes Kendskab 

til Indsamlingen forNaver i Udlandet, vil det v æ re  
vel anbragt, naar vi herfra Klubben meddeler
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noget desangaaende. Inden vi, i Lighed med 
andre Afdelinger, modtog H. B.s Skrivelse, havde i 
vi i Klubben foretaget Indsamling til Naver i 
Udlandet og allerede afsendt to Pakker.

Da vi lod Listen løbe af Stabelen vedtoges 
samtidigt at henvende os til Skandinaviens Med
lemmer om Samvirke, for at give Sagen en saa 
bred Basis som muligt, og føler vi os forvisset 
om, at det allerede er g jo rd t; derfor vil I for- 
staa, at det rent administrative ved denne Ind
samling: Pakningen af Pakkerne og Deklarerin
gen igennem Røde Kors er traadt ud paa Ba
nens Begyndelse, og nu rask Tag i Portemo- 
nixen; der sidder mangen Nav og Ven fra gamle 
Dage derude og underholdes af Smalhans, de 
skal faa at mærke der er Naver i N orden!

Kasserens Adresse er: V. Goltchalck, Guld- 
hersgade 115111, Köbenhavn N.

Klub for b erejste  S k an d in aver  
K öb en h avn . C .U .K .

Maribo!
Maribo? «Smukt beliggende ved Maribo Sø, 

ca. 2500 Indb. I Maribo Kloster tilbragte Kri
stian den fjerdes Datter: Eloenora Ulfeldt sine 
sidste Dage!» Var det ikke saadan omtrent, at 
Skoleramsen lød? Og siden da har jeg ikke hørt 
noget særligt om M aribo; som saa mange andre 
danske Smaabyer gaar den kun langsomt frem, 
selv om den vel i Tidens Løb har opnaaet at 
faa en 4000 Indb. Men Maribo er dog stor nok 
til at huse en C. U. K.-Afdeling! To gamle Na
ver: Gartner Th. Christensen og Redaktør An
dersen har faaet opsnuset, at der i Maribo og 
Omegn findes mindst 46 berejste Naver og Re
sultatet af deres Anstrængelser er da ogsaa ble- 
ven en Afdeling som sikkert nok — derom tviv- 
jeg ikke — skal bevise sin Levedygtighed.

Men F redericia , G öteborg, H elsingör, 
Kolding og N yköb ing F. skammer I Jer ikke 
for at staa tilbage for Maribo?!

Jeg ved, at der i disse Byer findes Masser 
af berejste Haandværkere. Er Ingen i Stand til 
at give mig Adresser paa Naver i disse Byer? 
Oet gælder kun om at faa fat paa de rigtige 
Svende, saa har vi ogsaa i de Byer i kort Tid 
store, gode Afdelinger! Red.

Juleaviserne.
Med dem var det ligesaa sløjt som sidste 

Aar: kun de to Afdelinger, som forrige Jul mødte 
frem med Juleaviser : Aarhus og Stavanger holdt 
ogsaa denne Jul Traditionen i Æ re. Omkost
ningerne ved en Juleavis er ganske vist ogsaa 
stegen i den Grad, at man vel forstaar, at Af
delingerne viger tilbage for Udgifterne.

Lige saa fortræffelig som sidste Aar er Aar- 
husavisen: bogtrykt, godt Indhold og Tegnin

ger, som hæver sig betydeligt over det, Jule
aviserne almindeligt byder. Men selv om det 
først og fremmest er Tegningerne, der giver 
Aarhusavisen sit Særpræg, staar Teksten heller 
ikke tilbage. Muntert og mere alvorligt er blan
det mellem hinanden, og desuden har Aarhus- 
naverne den priselige Skik i Juleavisen, at min
des de største Begivenheder, som i Aarets Løb 
har fundet Sted indenfor Foreningen. Det frem- 
gaar deraf, for dem der ikke vidste det i For
vejen, at der bliver arbejdet af Aarhusnaverne 
paa at gøre deres Forening til en Mønsterafde
ling: Kammeratskab og Svendehumør, store og 
gode Fester og Udflugter! —

Stav anger avis en kan vel ikke maale sig med 
den fra Aarhus; men for enhver, der har det 
gode, uforfalskede Naverliv kært, vil «Naver
humør», som Stavangernaverne kalder deres 
Avis, byde alt, hvad Hjertet begærer. Det vrim
ler med gode Indfald og — Udfald, og en Teg
ning som «Godt Nytaar» er al Æ re værd. At 
Stavangernavernes vidt berømte Sejlture og 
deres Hule, som jo tilhører dem selv, spiller stor 
Rolle i deres Avis, er næsten en Selvfølge. 
Overhovedet fremgaar det af Stavangeravisen, 
at ogsaa i Norge trives det ægte, zünftige Naver
liv. —

Vore Afdelinger i Aarhus og Stavanger for
tjener Tak fordi de opretholder en god gammel 
Navertradition.

Desværre var «Julesvenden» denne Gang 
mindre end ellers. Da der saa godt som ingen 
Bidrag var indsendt — dem, der var der, havde 
jeg selv maattet skrive efter — og de bestillte 
Tegninger, paa Grund af den langsomme Post
besørgelse, udeblev, besluttede H. B. denne Gang 
kun at udgive et firesidet Numer. Bladet er for 
dyrt til, at der ekstra kan ofres en 200 Fr. paa 
selvspundet Stof, som ogsaa endda vilde faa 
Ensidighedens Præg.

Til den første Krigsjul: 1914 var «Jule
svenden» heller ikke større end til Julen 1920. 
Lad os deri se et Tegn, at det og var den 
sidste «Krigsjul»! Red.

Personalia.
Igen to Naver, der har overgivet sig: den 29-11-19 

holdt den gamle Zürchernav: Skræder Lauritz Nielsen 
(«Laus») og den 6-12-19 Odenseforeningens Formand, den 
gam le Berlinernav Chr. Madsen, Brjdlup.

Herm ed «Den far. Svend»s bedste Lykønskninger.
Desuden har «Den farende Svend» faaet en S ø n ! 

Han har faaet det m eget passende Navn «Naven» og er 
M edlemsblad for vor Afdeling i København. Denne har 
længe savnet et Blad, der regelmæssigt kunde bringe 
Medlemmerne M eddelelse om Afdelingens forskellige 
Fester og Foretagender. Nu er dette Savn afhjulpet med 
«Naven», der, saafrem t Fortsættelsen holder, hvad de to 
første Numre lover, ser ud til at blive vor Afdeling i 
København et værdifuldt A ktiv i dens A rbejde for at 
samle 1000 M edlemmer under Naverfanen.
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Jeg har hørt, at der enkelte Steder bestaar F rygt for, 
at et Blad som «Naven» i givet Tilfælde kan medføre 
Splittelse. Men bortset fra, at der ved Tid og Lejlighed 
kan fasttættes bestemte Regler for, hvor langt de (det er 
jo  ikke udelukket, at andre Afdelinger følger Københavns 
Eksempel) lokale N averblade maa beskæftige sig med 
rene C. U. K.-Anliggender, tror jeg  iøvrigt, at en saadan 
F rygt er saa temmelig ugrundet. «Naven» ia lt Fald tegner 
til at blive et Blad, der stærkt pointerer at det er et C. U. K -  
Blad. Bladets Navn er godt valgt, og dets «Hovede» tegnet 
af det Redaktionssekretær L und  Pedersen, ikke mindre 
ypperligt, baade i Idé og i Udførelse. Foruden en god 
Fordelings og O rdning af de forskellige Meddelelser og 
Notitser, har de to første Nnmre ogsaa bragt flere læse- 
værdige A rtikler; ikke for intet er «Naven» redigeret af 
en Fagmand : Typograf Johs. Bertelsen , der ogsaa vil 
være «Den far. Svend»s Læsere bekendt. Den typografiske 
Udførelse af Bladet er ogsaa upaaklagelig. Alt i a lte r  der 
kun [Grund til at lykønske baade Københavnsafdl. og G. U. 
K. i Almindelighed til det nye Naverblad!

Dette vil jo  regelmæssigt blive sendt til alle Afde
linger. Af den Grund vil for Fremtiden de Meddelelser 
bortfa lde/som 'næ rvæ rende Blad .engang imellem bragte 
om Københavnernavernes Fester, hvoraf deres sidste: 
Karnevalet, der den 18 ds. foregik i Københavns største 
Lokale: Idrætshuset, der rummer ca. 3500 Mennesker, 
siger Sparto til alt, hvad der til Dato er arrangeret af
O. U. K. i København. «En Søndag paa Amager» hed 
Karnevalet, og den kgl. dansk Livgarde (skær dig ikke, 
S vend !) med selveste «Valde» i Spidsen, leverede Musi
ken. Det er noget andet end den Mumlegøj eller det 
Haandklavér, som vi Naver i Udlandet maa betakke os 
med, naar vi 'ønsker at dreje den. G aar det højt, kan 
man maaske faa en til a t slaa et Slag paa en Mumle
kommode; men Gardeorkester — — !

Ja, Naverne kan — derhjem m e! Red.

t
Medl. No. ? Fru

F rederikke Hansen
født den 19-2-63 i Neubrandenburg, indmeldt den 
31-1-18 i Hamborg, er d. 6-6 19 afgaaet ved Døden. 

Medlem No. ?

Herman Dittm ann
født den 22-3-612 i Frederikshavn, indmeldt den 
25-4-18, er den 9-11-19 afgaaet ved Døden.

Hamborge: afdelingen.
Medlem No. 7454

P eter Georg Pedersen
Skræder, født i Vejle den 26-2-87, er den 4-1-20 af
gaaet ved Døden som følge af en Operation. Med 
Afdøde mister vi en god Kammerat og Landsmand, 
hvis tidlige Bortgang vi alle beklager. Under stor 
Deltagelse fandt Kremationen Sted den 7 Januar 
og paa alle Landsmænds Vegne sagde Forretnings
føreren Georg Pedersen, inden han blev overgivet 
Flammerne, det sidste Farvel. E fter eget Ønske, 
vil den Afdødes sidste jordiske Rester komme til 
a t hvile i København.

Züricherforeningen.
Æret deres M inde!

En Hilsen
samt Ønsket om et godt Nytaar sender til alle 
Venner og Bekendte den gamle Stockholmer- og 
Södertäljenav: Hugo Andersson. Hans Adresse 
er: 5905. W. Augustostreet, Chicago 111. U. S. A.

K l i p  u d !
Det sids te  a lm indelige  Numer for 1919 b ra g te  en O vers ig t  

over  Medis. O ptagelse ,  P l ig te r  o g  R et t igheder .  Her b r inges  
nu  fo r  K assererne  et Par  R eg ler ,  som o g s aa  bedes  udk l ippe t  
og  indk læ be t ,  ved Siden af  den förste  Oversig t,  i saavel 
M edlems- som U nders tö t te lsesp ro toko l len .

S æ r lig  fo r  K a ssere rn e .
Ved Udbetaling a f  Undersiöttelse regnes som sæd

vanlig 52 Uger tilbage, i  dette T idsrum  maa in te t Medlem  
fa a  mere end de i  O versigten næ vnte Understöttelser, 
se da sam tidigt efter, om vedkommende Medlem har 
klæbet de D idrags- og Ekstram ærker, som han skal; 
hvis det ikke er..Tilfældet, bringes Bogen i Orden og 
det skyldige Beløb fratrækkes Understøttelsen. Denne 
indføres altid i M edlemmets Medlemsbog og under samme 
Dato (for Rejseunderstøttelsens Vedkommende) i Under- . 
støttelsesprotokollen. For udbetalt Syge- og Arbejds- ( 
löshedsunderstöttelse udstedes den dertil sæ rlig  ind 
rettede K v itte r in g , der underskrives af vedkommende 
Medlem. Øverst paa Kvitteringen skrives den samme 
Dato, som indføres i Vedkommendes Medlemsbog .

Ved hvert K varta l gennem gaas alle Restancerne; 
alle M edlemmer, der ikke betaler disse, opføres paa de 
dertil indrettede Restanceblanketter, som efter G odken
delse af Afdelingen indsendes til Forretningsføreren. Slet
tede Medl. kan kun optages mod at betale nyt Indskud  
og 6 Ugers B idrag  ekstra. Udklæbede Medlemsböger j 
indsendes ogsaa til Forretnf. der da gratis udsteder ny.

Af E kstram æ rker  skal der for IQIQ klæbes ialt 13 
Stk. af Medlemmer, der er indm eldt før eller den 5-2-19. 
Saadanne, der er indmeldt efter denne Dato, men før 
eller den 24-5-19 skal klæbe 8 S tk.; Medlemmer, der er 
indmeldt efter denne Dato men før eller den 16-8-19 skal 
klæbe 4 Stk., og Medlemmer der er indmeldt efter denne 
Dato skal klæbe 3 Stk. N aar udklæbede Medlemsbøger 
indsendes, bedes efterset, om det rigtige Antal Ekstra
mærker er klæbet (for i 9i 8 er der 6 Stk. at klæbe). De 
udklæbede Medlemsbøger indsendes, saa vidt muligt, paa 
een G ang  som Forretningspapirer («Geschäftspapiere») 
Omslaget eller Baandet maa le t kunne løses af Postvæsnet

Ved Indsendelse af Regnskabet bestilles sam tid ig t 
det, der mangler, som Mærker, Em blem er (Futteralet 
føres dog ikke mere) etc.; der spares derved Porto, Men 
bestil det i god Tid, husk Postbesørgelsen er endnu meget 
langsom. Og gør saavid t m id ig t  dine Bestillinger sam 
lede, saa at der ikke den ene Uge skriver efter Mærker, 
den anden Uge maaske efter Emblemer. Sam lede Be
stillinger fordrer mindre Regnskab fra saavel din som 
Hovedkassens' Side og sparer ogsaa Porto !

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich. ft



A b o n n e m e n t:  4 Fr. aarlig, frit tilsendt.

Æ  2 Lördag, den 6 Marts 1920 | XIX. Aargang

S v e n d e !
Den 20 Marts finder Generalafstem- 

öingen Sted! Den Aften maa ethvert 
Medlem möde i Hulen!

Hovedbestyrelsesmodet
den 28-2-20.

Efter at Protokollen var oplæst og godkendt, be
handledes en Eksklusionsbegæring, der var indsendt fra 
Aarhusafdelingen. Da det drejede sig om et Medlem, 
her ved sin mindre pæne O ptræden havde skadet Fore- 
nings!ivet i Aarhus og efter en Tilrettevisning fra F ore
ningen direkte har søgt a t m odarbejde og skade denne, 
blev det enstem migt vedtaget at godkende Eksklusionen. 
Pra Züricherafdelingen var indkomm et Anmodning om at 
faa en Eksklusion af et tidligere Medlem, C. Gerding, 
°phævet. I M otiveringen for Anmodningen anførtes, at 
fjerding, der blev ekskluderet under den Strid der førtes 
f«r og imod C. U. K. i 1910, i de senere A ar er kommen 
‘ 1 den Oberbevisning, at den bedste M aade til at samle 
°g knytte Skandinaverne i U dlandet sammen, er C. U. K. 
Af den G rund har G. bl. a. ogsaa søgt at faa «Nordisk 
Porening» i Zürich, der i 1910 stiftedes som Modvægt 
"’od C. U. K., til at indtræde i denne. H. B. besluttede 
iigeledes enstemmigt, a t godkende Anmodningen, og, da
G. i 1910 blev ekskluderet ved G eneralafstem ning, at an
befale en saadan Ophævelse af Eksklusionen.

Derefter behandledes Kongressen. F ra Afdelingerne 
> Dresden, Düsseldorf, München, Bern, Aarhus, Hamborg, 
Kristiania, H arborg, Randers, Aalborg, Odense, Zürich, 
Stockholnij Sødertelje og Trondhjem  var indsendt Skri
velser om Kongressen, som bifaldtes af alle Afdelinger, 
her med Glæde hilste Kongresforslaget. Flere Afdelinger 
var dog af den Mening, a t Tiden til grundig Forberedelse

Kongressen og de paa denne til Behandling kommende 
Spørgsmaal var lovlig knap til Paaske. O gsaa Züricher- 
f°reningen var af den Anskuelse og meddelte sam tidigt, 
9f den, selv om Kongressen derved skulde blive dyrere, 
absolut vilde foretrække Pinsen til Afholdelse af Kon
u s s e n , cg a t den derfor havde besluttet a t afholde en 
Pest til Fordel for Kongressen og havde i Sinde a t op
fordre alle andre Foreninger til det samme. E fter grun
dig Diskussion for og imod, besluttedes det enstem migt 
af afholde Kongressen til Pinse, sam t med G læde at mod
ig e  Züricherforeningens Tilbud, som vi anbefaler alle 
Afdelinger til Efterfølgelse. F ra  Afdelingen i Trondhjem  
var indkommet Forslag om, i Betragtning af de Frem tids

muligheder, C. U. K. har i Norge, at tildele nævnte Af
deling 1 Mandat, Stavanger og Kristiania hver 2 M an
dater. Endvidere foresloges, for at fremme C. U. K. i 
Sverige, at tildele Stockholm og Sødertelje hver 2 Man
dater. Endvidere var indløbet en Skrivelse, hvori med
deltes, a t Afdelingerne i Stockholm og Sødertelje paa et 
fælles Møde havde vedtaget at foreslaa hver af disse Af
delinger tildelt et M andat, medens H. B. kun havde til
delt dem 1 M andat tilsammen. H. B. vedtog ikke at kunne 
gaa med til Trondhjem sforeningens Forslag om M andat
fordelingen. Dels kan vi kun gaa med til a t tildele hver 
Afdeling 1 M andat for hver 59 aktive Medl. (og Afde
lingerne i Stavanger og Kristiania har ca. 70 Medl. hver, 
medens de mindst skulde have 100 for at sende 2 Dele
gerede hver); dels er Rejseom kostningerne for Sveriges 
og Norges Vedkommende saa store, at H. B. aldeles ikke 
kan gaa med til et saa vidtgaaende Forslag som Trond- 
hjemforeningens. Derimod vedtoges det a t tildele denne 1 
M andat, medens den før var slaaet sammen med Stavanger. 
F or Sverriges Vedkommende vedtoges det, a t tildele 
Stockholm og Södertelje hver 1 M andat. Med nogen 
særlig Glæde blev denne Beslutning ikke vedtaget. H. B. 
vil ikke skjule, a t til Dato har vore svenske Afdelinger 
været noget af en Skuffelse. Vi véd vel, a t saalænge der 
ikke er Udsigt til bedre Rejseforhold, er Agitationen 
hæm m et blandt de u b ere js te ; men naar vor Afdeling i 
Stockholm ikke engang har saa mange Medl. som A fde
lingen i den lille By Södertelje, finder vi dog Resultatet 
f o r  sløjt. I Stockholm findes — lavt regnet — H undre
der af Berejste. O g selv om vi véd, at Svenskerne i A l
m indelighed ikke er Foreningsm ennesker spm Danskerne, 
saa er vi overbevidste om, at der dog er saa mange 
Berejste i Stockholm, der vilde have Glæde af a t dyrke 
deres gam le glade Rejseminder og staa sammen med 
deres gamle K am m erater i C. U. K., a t vor Afdeling i 
Stockholm ved lidt energisk Arbejde m indst burde tælle 
50 Medl. En H envisning til at «Den far. Svend» over
vejende er skrevet paa dansk, kan ikke være nogen Und
skyldning for, a t vi har saa faa Medl. i Sverige. Endnu 
er nemlig aldrig noget svensk Stof til Bladet blevet næg
tet. Optagelse. Der er tværtimod ofte forgæves skrevet 
efter saadant. Vi haaber oprigtigt, a t vore to  svenske 
Afdelinger værdsætter H. B.s Beslutning om at tildele 
hver 1 M andat — trods det r in g e  M edlem santal og trods 
de store O m kostninger — som et Forsøg paa, dog ikke 
lade noget uforsøgt for at faa f a s t  Fod i Sverige.

Som Dato for Generalafstem ningen fastsattes den 20 
M arts, endvidere blev det besluttet a t optage Statistik 
over Skandinavernes og de skandinaviske Foreningers



10

Antal i Udlandet; over de skandinaviske Børns Antal i 
Tyskland; over A ntallet af Berejste hjem m e; over uden- 
forstaaende Foreninger for Berejste hjemme; endvidere 
en omfattende M edlemstatistik, alt den 10 April.

D erefter drøftedes C. U. K.s financielle Stilling, der 
siden den skandinaviske Krones Fald, er yderst vanskelig. 
Det besluttedes at bede Afdelingerne om uden videre at 
rette  sig efter de Anvisninger om Pengeindsendelse osv., 
som de m odtager fra Hovedkassen. Saavel fra K. U.s 
Side, som fra de skandinaviske Afdelingers, er H. B. stødt 
paa M odstand, naar den gav Anvisning om Pengeind
sendelse. Var H. B.s Anvisninger bleven fulgt, var dels 
en Del af de Penge i Berlin, som for Øjeblikket er om
trent værdiløse, reddede; og de skandinaviske Afdelinger 
havde med forholdsvis minimale Tab kunnet afvikle deres 
store Kassebeholdninger, som nu ikke kan indsendes uden 
store Tab. D et maa i Fremtiden blive anderledes. C. U. 
K. staar overfor saa store Opgaver, at vi ikke har Raad 
til at lide Tab paa Grund af misforstaaet Iver fra Af
delingskasserernes Side.

Foruden at H. B. i sidste Instans dog har Ansvaret, 
gør vi ogsaa opmærksom paa, at H. B. befinder sig i 
Svejts, der vel nok er et af de Lande i Europa, hvorfra 
man bedst kan bedømme Valutaforholdene. Tilsidst drøfte
des en hel Del Smaasager og det langvarige Møde slut
tedes.

Paa Hovedbestyrelsens Vegne:
C. Moller, Formand. H. /. Larsen , Sekretær.

Meddelelser fra Forretningsforeren

K vitterer hermed for følgende Beløb: Stavanger Fr. 
^50.—, Aalborg 50.26, Herr. Jobs. Folkard von Scherling, 
Rotterdam (Abonnement for «Den far. Svend» 1920)4.30, 
Kristiania 100.—, St. Gallen 25.—, Bern 15.— (deraf 10 
Fr. til Spetzlerfondet), Södertelje 28.—, Zürich 38.90.

I den i Bladet No. 11 for 1919 offentliggjorte Adresse
fortegnelse er sket følgende Forandringer:
S tavanger , Udb.: N. Olsen, M ellemstrædgade 5, fra 6-7. 
Aalborg, ny H u le : Rest. «Ankerhus», Vesteraagade.

Med dette Numer følger til alle Afdelinger, der har 
danske Blikkenslagere som Medlemmer: Medlemsblad for 
Blikkenslagerforbundet i Danmark. Ved samme Lejlighed 
vil jeg  forøvrigt rette en Tak til det danske Blikken
slagerforbunds Forretningsfører, C. Lythjohan, for den 
Interesse, han stadig udviser overfor C. U. K., ved at op
tage A rtikler og Meddelelser fra «Den far. Svend» i Blik
kenslagerfagbladet. Det bidrager til a t gøre vor Sammen
slutning og vore Formaal bekendt, hvorfor vor hjerteligste 
Tak 1

Undertegnede har ogsaa haft Besøg af «den spanske», 
der i 14 D age gjorde mig uarbejdsdygtig. Det samme har 
været T ilfaldet med enkelte H. B.-M edlemmer; af den 
Grund kommer Bladet senere ud end beregnet. Men da 
det jo  nu er besluttet, a t Kongressen først skal holdes i 
Pinsen, er jo  ingen større Skade sket, især da det dog 
viser sig, a t selv med vor bedste Vilje, vilde det ikke 
have kunnet lykke os a t afholde Kongressen i Paasken; 
ihvert Fald ikke med det fulde Udbytte. Kommer ellers 
ikke andet i Vejen, vil Bladet udgaa tiere fra nu af og 
til Kongressen. _________

Som bekendt skal de udklæbede Medlemsbøger ind
sendes til undertegnede, til Fornyelse og, at C. U. K. er 
bleven større og har faaet et fastere Præg, ser jeg  bl.a. 
ogsaa af den Mængde Bøger som jeg  faar til Fornyelse. 
Jeg har allerede udstedt over 200 D ublikater i Aar I Men 
desværre er der en Mangel ved mange af de udklæbede 
Medlemsbøger, som jeg m odtager: der er ikke klæ bet de 
Ekstram ærker, som der sk a l! Forleden m odtog jeg  fra en 
Afdeling 29 Bøger, der var ikke een, uden at der m ang
lede et eller flere Ekstram ærker! Heldigvis er det ikke 
altid saadan. F ra Aarhus har jeg  f. Eks. m odtaget 35 Bø
ger til Fornyelse, og der manglede kun et P ar Ekstra
mærker. Og fra Kiel har jeg  m odtaget 32 Bøger og i 
dem alle var for 1918 klæbet 6 og for 1919 12 Stk. E kstra
mærker. løvrigt vil jeg  samtidigt bemærke, at Kielerfor. 
Regnskab bliver ledet paa en mønstergyldig Maade af 
Kassereren, Ed. Jensen. I K ielerforeningen, der omfatter 
langt over 100 aktive Medlemmer, er Restancer et ukendt 
Begreb. Gid det var saadant overalt! For at komme til
bage til de udklæbede Bøger: saadanne, der ikke har ind
klæbet 6 Ekstram . for 1918 og 12 for 1919, vil blive tilbage
sendt; og Kassererne har Forpligtelse til a t sørge for 
at de manglende Ekstram ærker klæbes. Man kan have 
hvilken Mening, man vil, om disse ; men eet kan vi vel 
alle være enige o m : saalænge vi har dem, skal de ogsaa 
klæbes. O g det af alle Medlemmer!

De udklæbede Bøger vil forøvrigt ikke mere blive 
tilbagesendt. Da de fleste Medl. ingen Forlangende har 
efter deres gam le Bog, er det jo  kun Portospild at sende 
dem tilbage. Kun efter særlig Anmodning vil dette ske.

M eddeler sam tidigt, a t desværre kommer Dublika- 
terne ikke i Numerorden. Som tidligere m eddelt har vi 
ved en Leverance m odtaget en Del M edlemsbøger, der 
var forkert indbundne; disse er nu bleven ombundne efter 
at S tørsteparten af de rigtigt indbundne Bøger er brugt, 
og er der paa den Maade opstaaet Huller i Bognumrenes 
Rækkefølge. _________

Paa G rund af Pladsm angel er det færdige Regnskab 
udskudt til næste Numer.

I Fredericia er dannet en Afdeling, hvorom nærmere 
Meddelelse i næste Numer. O g i andre Byer hjemme ar
bejdes der paa at oprette Afdelinger.

C. V. K. m archerer !
_________ H. J. Larsen.

Indsamlingen.
Flere tyske Afdelinger har bedt mig om at 

bringe en Tak for den Hjælp, der i den senere 
Tid er ydet deres Medlemmer af de svejtsiske 
og skandinaviske Afdelinger. Den bedste Tak de 
tyske Afdelinger kan yde for de Beviser a f  So
lidaritet og Hjælpsomhed, som især de skandi
naviske Afdelinger har udvist, er et forøget Ar
bejde for at vinde de endnu udenforstaaende 
Skandinaver i Tyskland, samt ved at gøre Med
lemmerne til pligtbevidste Medl., der uanset 
daarlige eller gode Tider véd: at kun ved, at 
alle Skandinaver i Udlandet danner een stor 
Organisation sammen med de berejste Naver 
i Skandinavien, vil det lykkes at skabe en Or
ganisation, der er i Stand til at gøre noget for 
Skandinaverne i Udlandet. De skandinaviske



Folk er hver for sig smaa Nationer, skal vi 
hævde os i Udlandet, er det ogsaa nødvendigt, 
at de Skandinaver som rejser eller som er bosat 
i Udlandet holder sammen. Hver for sig er vi 
ikke meget; men forenede dog saa mange, at 
vi kan skabe os en stor ydedygtig  Sammenslut
ning. I et af de første Numre vil fremkomme 
en fuldstændig Opstilling over Indsamlingens 
Indtægter og Udgifter. Foreløbigt kun det, at 
Indsamlingen i Aarhus har bragt det smukke 
Resultat af ca. 800 Kr. og at Pariserafdelingen 
har indsamlet ca. 200 Fr. Ententskandinaverne 
støtter Skandinaverne i Centralm agterne! Kan 
i den Forbindelse ogsaa meddele, at der er Mu
lighed for, at Pariserforeningen bliver repræsen
teret paa Kongressen i Hamborg.

Som det fremgaar af H. B.-Referatet har H. 
B. besluttet, at fortsætte Indsamlingen indtil alle 
har givet deres Bidrag.

Af Bidrag har jeg  modtaget f ra :
Ch. Larsen, Burg, Kt. Aargau Fr. 5.—
A. Tønnesen » » ■» * 5.—
Züricherforeningen (2det Bidrag) » 16.—
Johs. Folkard von Scherling, svensk

Konsul i Rotterdam Mark 100.—
Har ingen af de andre Svejtserafdelinger og 

Hovedkassemedlemmer Lyst til at give et Bi
drag ? H. / .  Larsen.

Generalafstemningen
finder Sted den 20 Marts (for Afdelinger, der har deres 
Mødeaften Torsdag eller Fredag, foregaar Afstemningen 
den 18 eller 19 Marts). Vi haaber, a t alle aktive M ed
lemmer deltager i Afstemningen. Afdelingerne m aa sætte 
en Æ respligt i a t møde frem med saa store Stemm etal 
som muligt. Passive Medl. har som bekendt i C. U. K.- 
Anliggender ingen S tem m eret; men vi haaber, a t ogsaa 
fie passive Medl. m øder i Hulen den 20 M arts. Kon
gressen kommer ikke alene til a t behandle rene Under- 
støttelsesspørgsm aal; men ogsaa Spørgsm aal, som angaar 
°R som har Interesse for alle Skandinaver i Udlandet, og 
I°r alle Berejste. Det er vel heller ikke udelukket, a t 
Passive Medl., nu da vigtige Sager staar paa Dagsordenen, 
®nsker a t overtræde som aktive, for saaledes ogsaa at 
âa Lejlighed til a t være medbestemmende i de for alle 

Skandinaver saa vigtige Sager, som vi skal behandle i 
^en kommende Sommer.

Til G eneralafstem ning kommer følgende 2 P u n k te r :
Det foreslaas at C. U. K. afholder en Kon

gres i Pinsen 1920 i Hamborg. Til Bestri
delse a f Udgifterne er alle aktive Medl. 
forpligtede at klæbe et Kongresmærke å 
1 Fr.

Det foreslaas at ophæve Eksklusionen af 
C. Gjerding.

For begge F orslag  bedes M edlemmerne om a t stem 
me J a .

Straks  efter Afstemningen indsendes R esultatet. Den 
10 April finder

En Medlemsstatistik
Sted. Den 10 A pril er ogsaa sidste F rist for 'M ærkesal
get i dette Regnskabsaar. Senest denne D ato maa alle

Restancer være betalt, eller de Medl., der ikke vil be
tale deres Restancer, slettede. M edlem sstatistiken maa 
nemlig kun  udvise vor virkelige  M edlemsbestand, ikke 
Papirsmedlemmer, saa Kongressen harO verblik  over,hvor- 
mange M edlem mer de enkelte Delegerede repræsenterer

Som H. B.-Referatet udviser, har H. B. ogsaa besluttet 
a t foretage forskellige Statistikoptagelser, som kan være 
Kongressen til N ytte; nemlig for Udlandets Vedkom
mende :

1. Hvorniange Skandinaver, der ikke er Medlemmer, 
findes der ca. i den By, hvor Afdelinger ligger.

a) D eraf er ca. Norske, Svenske og Danske.
b) Hvorm ange Børn ca. har de saaledes opførte Skan

dinaver, deraf norske, svenske og danske.
2. Besvarelse af ovenstaaende 3 Spørgsm aal for nær

liggende Byers Vedkommende, hvor der ingen Afdeling 
findes.

3. Findes der andre skandinaviske Foreninger i 
Byen. 1 bekræftende Fald, hvor mange. Endvidere For
eningernes Navne, Adresser, ca. M edlem santal, derat ca. 
Norske, Svenske og Danske.

a) Kontingentets Størrelse.
b) Mener Afdelingen, a t det vil være formaalstjenst- 

ligt a t indbyde den eller de udenforstaaende skandina
viske Foreninger som G æster til Kongressen.

4. Besvarelse af ovenstaaende 3 Spørgsm aal for nær
liggende Byers Vedkommende, hvor der ingen Afdeling 
findes.

5. Hvilke skandinaviske Love, som angaar Udlands
skandinaverne, kunde Afdelingen ønske forandrede, og 
hvorledes.

For Skandinaviens Vedkommende optages følgen
de S tatistik : i

1. Hvorm ange Berejste, som ikke er Medlemmer, an
tager Afdelingen, at der findes i Byen.

2. Besvarelse af det samme Spørgsm aal for næ rlig
gende Byers Vedkommende, hvor der ingen Afdeling 
findes.

3 . Findes der andre Foreninger for Berejste i Byen. 
I bekræftende Fald, hvor mange. Endvidere Forenin
gernes N avne, Adresser, ca. M edlemsantal, deraf circa 
N orske, Svenske og Danske.

a) Kontingentets Størrelse.
b) M ener Afdelingen, at det vil være form aalstjent- 

lig t a t indbyde den eller de udenforstaaende Foreninger 
for Berejste som Gæster til Kongressen.

4. Besvarelse af ovenstaaende 3 Spørgsm aal for næ r
liggende Byers Vedkommende, hvor der ingen Afdeling 
findes.

D a det er af Vigtighed, a t Kongressen h ar Overblik 
over de her stillede Spørgsm aal, beder vi Afdelingerne 
om saa nö jag tig t som m uligt at besvare Spørgsm aalene. 
Vi véd, at flere a t disse kun kan besvares tilnærm elses
vis, især for de Spørgsm aals Vedkommende, der berører 
andre Byer end de, hvor Afdelingerne findes. Men naar 
Afdelingerne besvarer Spørgsm aalene saa nøjagtigt som 
m ulig t, er vi fuldtud tilfreds. Da Statistikoptagelsen jo  
fordrer m eget Arbejde, har vi ogsaa i A ar set bort fra 
den omstændelige F agstatistik , som ikke har nogen egent
lig statistisk Betydning for os. Der bliver jo  nok a t gøre 
foruden; saa m eget, a t vi herm ed opfordrer alle større 
Afdelinger, hvor Bestyrelserne i  Forvejen har nok at 
gøre, til ufortøvet a t nedsæ tte et Udvalg, hvis O pgave 
det skal være a t opstille en saa nøjagtig  S tatistik som 
muligt. N aar vi ogsaa har vedtaget at forlange S tatistik
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over Børu af Skandinaver i Udlandet, er det paa Grund 
af, a t der maaske bliver besluttet en Aktion til Fordel for 
Anbringelse af saadanne Børn i Skandinavien. Medl.s Børn 
optages paa den særlige M edlemsstatistik.

Vi gør tilsidst opmærksom paa, at saavel Medlems- 
statistiken, Restancelisten sam t Statistiken over de oven- 
staaende Spørgsm aal skal godkendes ikke alene af Be
styrelserne ; men af A fdelingerne  paa deres Møder den 
8 eller 9 eller 10 April. I god Tid vil Skemaer og Re
stancelister blive udsendt, og s enest den 12  A pril maa 
alt være afsendt til Hovedkassen. Men allerede nu, be
der vi Bestyrelserne respekt, de særlig dertil valgte U d
valg, om at tage fat paa Spørgsmaalenes Besvarelse, saa 
denne bliver foretaget g ru n d ig t  og saa nö jag tig t som 
muligt.

Med skand. Hilsen

C
Hovedbestyrelsen fo r  C. U. K.

Foreningsmeddelelser. 1
D resd en . Paa Generalforsamlingen den 13-1-20 valg

tes til Formand Th. W inther, Skomager, Aarhus; Kasse
rer Em Bjerregaard (Gen.), Tapetserer, Kbhvn.; Sekretær 
undertegnede Ingenieur, Kbhvn.

Med skand. Hilsen E. Nielsen.
H o rsen s. P aa  Generalforsamlingen h e rd e n  17-1-20 

valgtes som Formand Einar Petersen, Maler, H orsens; 
Kasserer Frantz Koed (Genv.), Maler, Horsens, og som 
Sekretær, undertegnede Gravør, Horsens.

Med skand. Hilsen M. H astrup Jensen.
K r istia n ia . Paa Generalforsamlingen her den 9-1- 

20 valgtes til Sekretær undertegnede Murer, Brørup.
Med skand. Hilsen K nud  Nielsen.
M aribo. Den 29-12-19 afholdtes et Møde paa F ol

kets Hus i Maribo af berejste Naver, som vedtog at stifte 
en Afdeling af C. U. K. under Navn «Forening for berejste 
Skandinaver». Paa den konstituerende Generalforsam 
ling den 8-1-20 valgtes til Form and M urer H. Jensen, 
Helsingør; Kasserer G artnerT hv. Christensen, Maribo og 
Sekretær undertegnede Maler, Maribo. Møde afholdes 
den 2de og 4de Torsdag hver Maaned i Folkets Hus.

Med skand. Hilsen A nthon Ottesen.
S ö d erte lje . På generalfors, den 15-2-20 valdes till 

ordförande Bertil Ostermann, svarvare; kassör Elof Flo
din (omv.), svarvare; sekreterare undertecknad (omv.).

Med skand. hälsning E rik  Andersson.
S ta v a n g er . Paa Generalforsamlingen her valgtes 

til K assererN . Olsen, Maler, O dense; som Sekretær valg
tes undertegnede Blikkenslager, Kbhvn.

Med skand. Hilsen O lu f Nielsen.
T ron d h jem . Paa Generalforsamlingen her den 13- 

1-20 valgtes til Form and F. V. Eriksen, Typograf, Køben
havn ; Kasserer V. Olsen (Genv.), Karetmager, K øbenh.; 
som Sekretær valgtes undertegnede Chauffeur, Eskilstuna.

Med skand. Hilsen E. H . M agnusson.

Lorenz Møller, som i mange Aar har været 
Kasserer i vor Afdeling dér og som ogsaa un
der Krigen troligt har holdt Skandsen, vil sik
kert den 16 Marts faa mange Beviser for, at 
de gamle Düsseldorfernaver ikke har glemt ham.

«Den farende Svend» oversender Sølvbrude
parret de hjerteligste Lykønskninger! Red.

Personalia.
To stabile Trondhjem snaver: L. Sandin  og 

A. Heden, er fornylig indtraadt i den hellige 
Ægtestand. Hermed «Den farende Svend»s 
bedste Lykønskninger.

Endvidere holder vort gamle Medlem i Düs
seldorf, Lorenz Möller, Sølvbryllup den 16 Marts.

Den sorte Tavle.
Bog No. 46i5 P . E n e m a r k ,  Slagter, født i Wam- 

drup den 1-4-94.
S tavanger afdelingen.

Bog No. 6644 R ich a rd  P e ter sen . M øbelsnedker, 
født i Odense den 24-3-98.
Gæld til forskellige Landsm ænd: 120 Kr.

Trondhjem safdelingen.

Paa Medlemsmødet i K ristiania den 16-1-20, 
blev det enstemmig vedtaget at sætte Medlem No. 
6644, M øbelsnedker R ich ard  P e te r se n , født den 
24-3-98 i Odense, paa den sorte Tavle. Som Grund 
anføres: Han kom rejsende hertil i Julen og deltog 
i vor Fest N ytaarsaften, hvor han blev trak teret 
paa det bedste; han fik baade M aad og Drikke og 
deltog i Underholdningen gratis, desuden fik han 
udbetalt 10 Kr. af de indsamlede Penge til de ar
bejdsløses Jul. Men saa efterpaa gik han ud og 
besøgte to Kamm erater, som han laante 15 Kr. af; 
sam tidig tog han uden deres Sam tykke et Jakke- 
dress, derefter gik han ned paa vor Stamcafé 
(«Kringen»), hvor han traf vedkommende Kamme
rater, men saa undskyldte han sig med, at han 
ikke havde noget Tøj og de lod ham da laane det fore
løbig. Paa «Kringen» fik han baade Kaffe og 01 
af Landsmænd, sam t laante 10 Kr. a f  Serverings
jom fruen, desuden laante han Penge af et P ar 
Kamm erater. D erefter rejste han ud til et Par 
Landsmænd, hvor han fik gratis Logis og A ftens
mad ; fra en af dem stjal han et Guldur, og siden 
har vi hverken hø rt eller set noget til ham, eller 
hvad han laante og stjal.

K ristianiaforeningen.

Af ovenstaaende M eddelelser fra Trondhjem  
og Kristiania frem gaar det, a t nævnte R ich a rd  
P e te r se n  maa være i Besiddelse af en endog ual
mindelig stor Frækhed. Heldigvis er det sjæ ldent 
at en «Nav» (med «Gaaseøjne») misbruger Lands- 
mænds Godhed og Hjælpsomhed saadan. Svende! 
Pas paa nævnte P la tten slag er! Red.

Kontingentet til C. U. K. udgør for aktive 
30 Cts., for passive (gifte) 10 Cts. og for ube
rejste 15 Cts. pr. Uge plus Lokalkontingentet. 
Det kan enhver overkomme! Meld dig derf®r 
ogsaa ind!

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a rsen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.



Generalafstemningen
finder S ted den 20 M arts (for Afdelinger, der har deres 
M ødeaften Torsdag eller Fredag, foregaar Afstemningen 
den 18 eller 19 Marts).

Til Generalafstemning' kommer følgende 2 P unkter:
1. D e t  f o r e s la a s  a t  C. U . K . a fh o ld e r  e n  K o n 

g r e s  i  P in s e n  1920  i  H a m b o r g . T il B e s t r i 
d e ls e  a f  U d g if t e r n e  er  a l l e  a k t iv e  M edl. 
f o r p l ig t e d e  a t  k læ b e  e t  K o n g r e sm æ r k e  å  
1 Fr.

2. D e t  f o r e s la a s  a t  o p h æ v e  E k sk lu s io n e n  a f
C. G jerd in g .

For begge Forslag bedes M edlemmerne om at stem 
me %j£S.

Straks  efter Afstemningen indsendes Resultatet der 
opføres paa den Blanket, der er tilsendt alle Afdelinger. 
Samtidigt følger med dette Numer Restanceblanketter og 
2 Skemaer. 1 til Optagelse af den almindelige M edlems
statistik, og 1 til O ptagelse af den Statistik, der optages 
for Kongressens Skyld. Afdelinger, der ikke m odtager 
det her nævnte, bedes straks reklamere.

Fremad!
Z ü r ic h .  Paa et godt besøgt Møde har vi her dis

kuteret Kongressen og alt hvad der staar i Forbindelse 
med denne. E nstem m ig t vedtog vi følgende Resolution: 
«Züricherforeningen hilser med Glæde H. B.s Forslag om 
en Kongres, som sikkert vil bidrage til a t gøre C. U. K. 
större og ydedygtigere. — I Betragtning af

at kun ved, at de 3 smaa skandinaviske N ationer 
bolder sammen ogsaa i Udlandet, dersom de vil skabe 
sig en O rganisation, der kan væ rne  og stötte deres spe- 
cielle Interesser

at C. U. K. maa betragte det som en af sine største 
Opgaver, som en K ulturopgave, at faa enhver ung skan
dinavisk Haandværker ud  i det Fremmede, og

at derfor den ideelle Form  for C. U. K. bør bestaa i 
een eneste O rganisation af de skandinaviske Foreninger 
i U dlandet og Foreningerne for Berejste hjemme, beslut
ter Züricherforeningen at anmode H. B. om at indbyde 
udenforstaaende Foreninger, saavel hjemme som ude, som 
Gæster til Kongressen.

Endvidere er Foreningen af den O pfattelse, at en 
Kongres til Pinsen, tillader en bedre og g ru n d ig ere  F or
beredelse af Kongressen, saavel fra H. B.s som fra A fde
lingernes Side. Züricherforeningen har den Opfattelse, 
at K ongresm ærket langtfra vil dække Kongressens Ud
gifter, enten saa Kongressen afholdes til Paaske eller Pinse,

og beslutter derfor at foranstalte en Fest til Fordel for 
Kongressen. Sam tidigt re tter vi den indtrængende A n
modning til alle Afdelinger, om ligeledes at foranstalte 
Fester til Fordel for Kongressen.»

Nu M otiveringen til ovenstaaende: Vi har den faste 
Overbevisning, at C. U. K. er i P ag t med Udviklingen, 
at de Foreninger, ude som hjemme, som har paralelle 
Form aal med os, men endnu ikke staar i C. U. K., før 
eller senere vil blive isolerede og sejlede agterud. Saa- 
længe Rejseforholdene er saa daarlige, vil der næppe ske 
større Forandringer; men naar først den længe opsparede 
Rejselyst hjemme endelig kan udfolde sig, er det C. U.K., 
der har alle Kortene paa Haanden. Den Vekselvirkning, 
der da vil komme i G ang mellem Medlemmerne fra de 
hjemlige og udenlandske Afdelinger, vil gøre C. U. K. til 
en O rganisation, der pulserer af Liv og Fremgang, som 
vækker Rejselysten hos de unge derhjemme, medens de 
udenforstaaende Foreninger efterhaanden vil isoleres og 
højst kunne føre en vegeterende Tilværelse. Men hvorfor 
vente til det sker, hvorfor ikke allerede nu søge at finde 
hverandre? Der vil selfølgelig altid gives Foreninger 
som ikke vil kunne gaa i Spænd sammen med C. U. K. 
men vi er overbevist om, at mangen udenforstaaende 
Forening vil kunne vindes ved gensidig Udtalelse paa 
Kongressen.

Som Gæster maa de Delegerede fra de udenforstaa
ende Foreninger selvfølgelig selv betale deres Rejseom
kostninger etc., saa C. U. K. kan det ikke komme til at 
koste noget. Derimod er der Sandsynlighed for, a t vi kan 
vinde flere ydedygtige Foreninger. Vi anbefaler Tanken 
til H. B.s Velvilje.

Skønt vor Lokalkasse hænger paa den (vi har med 
vort nuværende M edlemsantal om trent de samme U d
gifter : Spetzlerfondet, Bladhold etc., som da  vi var ioo  
Medl.), besluttede vi enstem m igt at tilbyde H. B. Over- 
skudet af en Fest, vi i nær Frem tid afholder, til Fordel 
for Kongressen. N aar man betænker, a t de tj^ske A fde
linger, paa G rund af den lave M arkkurs, i snart 6 Aar 
saa godt som intet har b idraget til C. U. K.s A dm ini
stration og Blad, og at der i A ar kun er kommen smaa 
Tilskud fra de skandinaviske Afdelinger (paa G rund af 
Kronens Kursfald), undrer det os egentligt, a t H.-B. har 
form aaet at faa det til a t løbe rundt saa længe. Men de 
store K ongresudgifter vil gøre vor financielle S tilling 
(der jo  stam m er fra, a t vor Kassebeholdning, der aldrig 
har været saa stor som nu, fo r  Öjeblikket er saa godt 
som værdiløs paa  G rund af M arkens ringe Værd)) endnu 
værre, saafrem t Afdelingerne ikke hjælper til.

Med stor Glæde har vi set de gode  Resultater, Ind
samlingen har b rag t hjem m e; vi har deraf set, at den
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rette Naveraand, Hjælpsomhedens og Kamm eratskabets 
Aand, er til huse i vore skandinaviske Afdelinger. Og 
med ligesaa stor Glæde har vi været Vidne til det store 
Arbejde, Københavnerafdelingen og dens Kasserer, har 
haft med Indsamlingen og Afsendelsen af Levnedsmiddel
pakkerne. Vi er derfor ogsaa næsten vis paa, at alle 
vore Brødreafdelinger, og især de skandinaviske, vil følge 
vort Eksempel. Der laves jo ofte mangen en Fest, saa 
der kan vel ogsaa arrangeres een til Fordel for Kongres
sen; og afholdes denne først til Pinse, er der jo  Tid nok 
til at foranstalte «Kongresfester». Overskudet fra de 
forskellige Afdelinger kommer i en fælles Kongreskasse, 
som da (haaber vi!), sammen med Kongresmærket, vil 
form aa at bestride Kongressens Udgifter. Paa den Maade 
vil disse ikke mærkes saa meget, dersom de ellers skulde 
betales af vore mange smaa Ugebidrag.

Vi har ogsaa saa megen Tiltro til Medl.s sunde Om 
dømme, at vi er overbevidst om, at Medl. med Glæde 
vil deltage i Kongresfesterne. D et er jo  ikke for at kun
ne give et Medl. en Fornøjelsesrejse, men for at bidrage 
til at gøre C. U. K. større og stærkere, bidrage til at hæve 
os over Sm aatteriet! Og ligesaa har vi saa megen Tiltro 
til de større Afdelingers Vidsyn, at de ikke benytter Over
skudet af deres eventuelle Kongresfester til at sende et 
Par Delegerede mere. Hovedsagen er ikke, at Afdelin
gerne sender mange Delegerede; men at saa mange Af
delinger er repræsenteret som muligt, saa vi virkeligt faar 
et Overblik over C. U. K.s M uligheder i de forskellige 
Lande. Derfor foreslaar vi ogsaa, at alle Pengene gaar i 
en fæ l le > Kongreskasse. A t de større Afdelinger paa den 
Maade kommer til at støtte de mindre, regner vi i dette 
Tilfælde kun for en Selvfølgelighed og Pligt!

Brødreafdelinger! A rra n g er  (med Omhu og godt 
tilrettelagt, saa ikke alene Overskudet blive saa stort 
som muligt, men at Medl. ogsaa morer sig) K on gres-  
fe s te r  1!

Langt den største Part af Medl. er for Kongressen, 
véd vi. Enkelte mener ganske vist, at det havde været 
klogere, først a t foreslaa, a t Kongressen skulde have M an
dat til at bestemme Lovene: «Thi bagefter bliver der dog 
en lang Diskussion om det Kongressen har vedtaget. Og 
meget af det vil blive forkastet. Vi kender Naverne.» 
Saadan lyder enkelte Røster. Men v i  paastaar, a t disse 
Medl. netop ikke kender Naverne. Det var i gam le Dage, 
at der var noget uordentligt og planløst over de forskel
lige Foreninger, hvad der igen indvirkede paa hele C. 
U. K., og der gives vel endnu et Par enkelte Foreninger 
af den Slags. Men mange af vore Medlemmer har som 
Revisorer og H. B.-Medlemmer haft Lejlighed til at se, 
a t det er en gammel fortærsket Frase, a t Foreningerne i 
Almindelighed er mindre velledede. Vi har tværtimod nu 
mange stabile, gode og store Afdelinger. C. U. K. er ble
ven ældre, har dermed Aar for Aar faaet flere gifte og 
bosiddende Medl., hvad der selvfølgelig har gjort Fore
ningslivet mere, stabilt. Vi er derfor overbevist om, at
H. B. tværtimod har valgt den rette Vej, naar den mener, 
a t ved de vigtige Forandringer, der forestaar, bør Medl. 
have det sidste Ord. Havde Kongressen faaet afgørende 
M andat, mener vi tværtimod, at der bagefter var mere 
Grund til at frygte O pposition og Stridigheder. En an 
den Sag er det, dersom der ved den ordinære G eneral
afstemning vedtages Afholdelse af Kongresser hvert 3 til 
4die A ar og at disse da har afgörende  M andat. D et vil 
være noget helt andet, end dersom nu vi gik hen og af
gav Medl.s Selvbestemmelsesret til Kongressen.

Endvidere har Kongressen vel ogsaa enkelte M od

standereblandt Medl., der vel er velmenende, men frygter 
enhver særlig Anstrængelse, ethvert n j't Skridt. Vi er af 
den Mening, at vi nu tit nok har haft Kongressen til 
Behandling og, at T idspunktet nu  er kommet til at gøre 
Alvor af det. O g overfor Skeptikerne og Sortseerne 
siger vi: Lad os dog først se om Kongressen ikke giver 
os et godt Skub fremad, endnu har vi aldrig haft en 
hele C. U. K. omfattende Kongres, saa I kan jo  heller 
ikke bestem t vide, om Eders Skeptisme holder Stik. U n
der alle Om stændigheder finder vi, a t en Kongres bör 
forsøges. Og vi beder endda H. B., dersom politiske 
Forhold ikke tillader Kongressens Afholdelse i Tyskland, 
om at lade Kongressen afholde i det for Kongressen 
næstbedste Land. Og skulde de almindelige Forhold ud
skyde Kongressens Afsoldelse (vi haaber det ikke; men 
man kan jo  heller ikke vide), da holder vi paa, at 
den dog bør afholdes, saasnart Situationen tillader det. 
Vi er ikke blindt begejstrede K ongrestilhængere; men 
Svende! N aar vi dog har vore Foreninger, vor Centrali
sation, hvorfor saa ikke arbejde for dem, gøre alt for at 
gøre vor Bevægelse større og bedre, faa mere Sving og 
Elan ind i den ?! En Kongres nu er efter vor Mening 
den bedste Løftestang for C. U. K.s Fremtid.

S v e n d e ! S tem  J a  fo r  K o n g r e sse n !
Ved Gennemgang af Lovene har vi foreløbigt ved

taget 2 Forslag. For det første at fo reslaa  E kstram æ r
kerne afskaffede, da vi har den Overbevisning, at disse 
kun er til Æ rgrelse, uden egentligt at gøre nogen særlig 
Nytte. Vi har ikke noget imod en D ødsfaldsunderstøt
telse; kun maa det ikke ske ved Hjælp af Ekstram ærker. 
H. B. og Kongressen vil nok vide at tage den rette S til
ling til dette Spørgsm aal. D ernæ st fo resla a r v i K ontrol
udvalget fly tte t f r a  Berlin .

Vi har altid været af den Mening, at i Forhold til 
det store A ntal Skandinaver, især skandinaviske A rbej
dere, der har opholdt sig og endnu er i Berlin, har C. 
U. K. dér ikke været, hvad den burde og skulde være, 
heller ikke, naar man tager Hensyn til, a t det er sværere at 
agitere for C. U. K. i Berlin, end det er længere sydpaa. 
Men i K rigsaarene er det bleven rent galt. M edlems
antallet er blevet, mindre og mindre, for tilsidst at blive 
lattelig t lille, set i Forhold til Skandinavernes Tal og til 
«Freja»s M edlemsantal. Denne Forening har svunget sig 
op paa «Æ depakkerne», og havde Berlinernaverne været 
vaagne, havde C. U. K. ligesaa godt kunnet overtaget 
Fordelingen, som «Freja». Men da vor Afdeling i H am 
borg skrev til Berlinerafdelingen om Organiseringen af 
Levnedsmiddelfordelingen, svarede Bestyrelsen i Berlin 
ikke engang! Nu kan man selvfølgelig stille sig paa det 
S tandpunkt, at det er ligemeget, hvem der har med «Æde- 
pakkerne»s Fordeling at gøre, blot de bliver fordelt. Men 
vi stiller os nu paa det S tandpunkt, at det havde været 
den allerbedste Lejlighed til a t faa Berlinernaverne i Tale, 
gjordt dem interesserede for vor  Sam m enslutning, givet 
dem en videre H orisont (som de næppe kan faa i «Freja); 
kort sagt gjordt dem til uselviske Naver, som ogsaa efter 
«Æ depakkerne»s Afskaffelse, vilde have G læde og In te
resse af at staa sammen med alle de andre N aver i hele 
Europa. D erfor  foreslaa vi K. U. flyttet fra Berlin. «Hvi 
ser Du Skæven osv.», vil der maaske blive sagt, og det 
er saamænd ogsaa muligt, a t der er g jort Fejl i Zürich; 
men ligefrem sovet har vi dog ikke. Og ikke paa Grund 
af ukritisk Selvgodhed foreslaar vi K. U. flyttet, men vil 
vi hæve C. U. K. op, kan vi ikke se paa, at en Afdeling, 
der har faaet tildelt en Æ respost af C. U. K., forsømmer 
sine elementareste O pgaver. Thi ligesaa godt som at det
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er os, der er de førende og har de H undreder af Medl. 
i Kiel og Hamborg, kunde det have væ ret Tilfæ ldet i 
Berlin.

Som nyt Sæde for K. U. foreslaar vi Ham borg eller 
København. Kongressen kan jo  bedst vælge. Vi haaber, 
a t Afdi. understø tter Forslaget!

Paa vort Agitationsm øde her har vi vundet 15 (deraf 
dog flere passive) ny M edlemmer; den gam le Strid mel
lem C. U. K. her og den ny Forening, afholdt mange N a
ver fra at indm elde sig; men nu  er C. U. K. den eneste 
skandinaviske Forening paa Pladsen, og nu er Ziircher- 
naverne procentualt godt repræsenterede i C. U. K. Un
der vor A gitation er ogsaa Spørgsm aalet om Ophævelse 
af C. Cjerdings Eksklusion blevet berørt, og Foreningen 
har enstem m igt besluttet at andrage H. B. og en G eneral
afstemning om Eksklusionens Ophævelse. «Først at eks
kludere en Mand og bagefter optage ham, er frem og 
tilbage, hvilket som bekendt er lige langt» vil der maaske 
blive sagt. Det kan heller ikke bestrides; men kan Fag-, 
politiske og andre Foreninger være bekendt at gøre det 
samme, kan vi det vel ogsaa, især da G. ikke har gjort 
sig skyldig i noget æresfornærmende. Vi anbefaler Medl. 
at stem m e for Eksklusionens Ophævelse.

D et er bleven en længere E p iste l; men i Betragtning 
al, a t vi dog i de mange K rigsaar, under megen Slid og 
Møje, har slæbt C. U. K.s Adm inistration igennem, mener 
vi os for engangs Skyld berettigede til at lægge Beslag 
paa «Den far. Svend»s Spalter.

Og v i  g ö r  det a f  Interesse fo r  C. U. K., som vi 
gerne vil være med til a t gøre til en hele Europa om
spændende Organisation, der er i Stand til a t værne og 
støtte Skandinavernes Interesser og som har til V algsprog : 
Altid vaagen!

Med de kra ftig ste  Naverhilsener!
Z üricherforeningen.

Regnskab over Spetzlerfondet
for andet H alvaar 1919.

Kassebeholdningen fra første H alvaar Indtæ gt Udgift
1 9 1 9 ............................................... 3165.65

Modtaget fra :
København (C.li.K.) for 1 Halv. 1919 59.16
Ladem ann (Afdrag) 20.—
Kulmann for 1919 3.70
Ladem ann (Afdrag) 20.—
Zürich for første H alvaar 1919 . 12.50
M odtaget for Sangbøger 108 —

bnderstøtt. til H. Jørgensen, Zollikon 50.—
B e ta lt  Indbindning for 500 Sangbøger 105.—
P o r t o .......................................................................... 1.20

3389.01 156.20
S T A T U S .

Samlet I n d t æ g t ...................................... 3389.01
Samlet U d g i f t ...................................... 155.20
Kassebeholdning . . . . . 3232.81
Varelagerets Værdi . . . . 937.3+
Tilgodehavende hos Ladem ann . 40.—

» » C. U. K. 1000.—
Sam let Form ue 5210.15

Resultatet af Generålafstemningen
den 20 Septem ber 1919.

1. B e v il l in g  a f  2 0 0 0  Fr., t i l  e k str a o r d in æ r  U n d er-
s tö tte lse .

2. F a s tsæ tte ls e  a f  L ön  til F o r r e tn in g s fo r e r e n :  90
Fr. p e r  U ge.

3. S æ d e fo r  H o v e d b e s ty r e lse n :  Z ü rich .
4. S æ d e  fo r  K o n tr o lu d v a lg e t:  B e r lin .
5. F o r r e tn in g s fo r e r :  H. J. L arsen .

Afdeling
1

Ja 1Nej
2 

Ja : Nej Ja Nej Ja Nej
5

Ja 1 Nej

A alborg . . . .
!

18
I

18 i 18 _ 18 _ 18 _
Aarhus . . . . 36 — 36 — 36 --- 36 --- 36 —
B a s e l ..................... 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —
*Bergen . . . . — — — •--- — — — —
Berlin . . . . 16 — 16 — 16 — 16 — 16 —
B e r n ..................... 3 — 3 — 3 — 3 — 3
Bremen . . . . 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —
*Davos . . . . — — --  I — — — — — —
Dresden . . . . 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Düsseldorf . . . 1 --- 1 — 1 — 1 — 1 —
■”Frankfurt». M. . . — — — — — — — — — I
H am burg . . . 143 — 137 — 137 — 137 — 143 —
■”H annover . . . — — — — — — — —
H arburg . . . . 14 14 — 14 — 14 — 14 —
Horsens . . . . 12 — 12 — 12 — 12 — 12
K i e l ..................... 43 — 43 — 43 — 43 __ 43 —
*Kreuzlingen . . — — — — — — — — — —
Kristiania . . . 25 2 27 — 27 — 27 — 27 —
København . . . 23 — 23 — 23 — 18 — 25 —
Mannheim . . . 1 — 1 — 1 1 — 1 —
München . . . . 7 — 7 — 7 — 7 --- 7 —
*Neumünster . .
Odense . . . . 18 — 18 — 16 — 17 — 18 —
■”P a r is ..................... — — — — — — — — — —
Randers . . . . 10 — 10 — 10 '--- 10 10 —
Stavanger . . . 34 — 34 — 34 34 34 —
St. G allen . . . 1 — 1 — 1 __ 1 — 1 —
■”Stockholm . . . — ,-- — — — — — — — —
■”S tu ttgart . . .
Södertelje . . . 10 — 10 — 10 — 10 ! — 10 —
Trondhjem  . . . 14 — 14 — 14 — 14 — 14 —
Vejle . . . . . 9 — 9 — 9 — 9 — 9 —
Z ü rich ..................... 14 — 12 — 14 — 14 r— 12 —
H ovedkassen . . 11 — 11 — 11 ' --- 11 — 11 —
Tilsammen . . . 471 2 465 465 i — 461 — 473 —

Længe har ovenstaaende Resultat været sa t; men
først nu finder det Plads.

Fra de med * betegnede Afdelinger har je g  ikke mod
taget noget Resultat. E fter hvad der meddeles m ig fra 
Stockholm skal Afdelingen dér have indsendt sit Stem m e
resultat, men m odtaget det har jeg  ikke. Skønt et Par 
store Afdelinger m öder frem med meget smaa Stem m e
tal har Deltagelsen dog været større end ved nogen anden 
A fstem ning under Krigen. Red.

Ethvert Medlem
bedes støtte Kasserernes Arbejde for at faa alle 
Restancer ind i dette Kvartal, ved selv at ind
betale Kontingent til 1 April. Til 1 April klæbes 
3 Ekstramærker, for 1918 12 Stk.

L a u ritz  J. Laursen, Forvalter for Spetzlerfondet.
Revideret og fundet rigtigt 

Zürich, den 20-1-20.
N ils Nilsson, C arl H ansen, Revisorer.

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.
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Til Afdelingsbestyrelserne!
I god Tid har I modtaget Restancelister, samt 

Statistikskemaer. Sørg da saa for at alt afsendes 
til Hovedkassen senest den 12 April. Alle Re
stancer maa til den Tid være inde, saa kun vir
kelige Medl. opføres paa Statistiken. Vi véd, at 
det ikke vil være let at besvare alle de mange 
Spørgsmaal, som er stillet paa det ene Statistik
skema; men bliver Spørgsmaalene besvarede 
saa nøjagtig som det overhovedet er Jer  og de 
övrige Medl. muligt, er det ogsaa godt nok ; thi 
i saa Fald vil der dog fremkomme mangen en 
Oplysning, som kan være Kongressen til Nytte. 
Vi gør opmærksom paa, at a lle  Afdelinger er 
forpligtede at indsende Regnskab, Restanceliste, 
samt de 2 tilsendte Statistikskemaer i udfyldt 
Stand. Endvidere er alle Kassérerne forpligtede, 
til, uden videre at følge Anordningerne om Ind
sendelse af Kassebeholdningerne, og ingen Lokal
kasse har Lov til at disponere over C. U. K.s 
Kassebestand. Paa vort Møde den 25 Marts 
1920 har vi vedtaget: ikke at tilstille noget 
Mandat til Kongressen til saadanne Afde
linger, der ikke rettidig  og i ordentlig Stand ind
sender Regnskab, Restanceliste og de 2 Statistik
skemaer. Vil vi fremad, er vi ogsaa nød til at 
have Orden i vore S ag er! Og vi beder alle 
Bestyrelsesmedlemmer om at hjælpe til og ikke 
overlade hele Arbejdet til Kassereren; thi denne 
har i hver Afdeling nok at gøre med Regnska
bet nu til Kvartalsskiftet. Styrelsesmedlemmer, 
hjælp til alle sammen!

Med skand. H ilsen!
Hovedbestyrelsen fo r  C. U. K.

Kongressen!
Den 13 M arts, da Telegram m erne kom om Mod- i 

revolutionen i Tyskland, har vel nok enkelte Naver tæ nkt: j 
saa nu gaar Kongressen at Hel . . . .  til. Men det g ö r  
den n u  ikke !  Et Gode er det, at Kongressen ikke blev 
bestemt til Paaske; thi saa var vi vel nok bleven nød til 
at give K ontraordre, hvad der jo  let skaber Forvirring. 
Selv om Forholdene endnu er en Del forviklede i T ysk
land, er det væiste vistnok overstaaet, saavidt man kan

skønne. I Nordtyskland, hvor Kongressen skal holdesi 
er Forholdene allerede igen «normale», og til Pinse kan 
Forholdene yderligere have konsolideret sig.

At dømme efter de indgaaede Stem m eresultater, er 
Kongressen vedtaget saa godt som enstemmigt, og bedes 
derfor Afdelingerne om allerede nu  a t fo re ta g e  Valg a f  
Delegerede og straks  indsende den Valgtes N avn og 
Adresse til Ham borgerforeningens N æ stform and: Carl 
Petersen, H am burg  p ,  Sartoriusstr. 14 , Hpt. Denne 
meddeler da Hamburgs Frem m edpoliti (der ailerede har 
givet Tilladelse til Kongressens Afholdelse i Hamburg) 
de Delegeredes Personalia, der da bliver m eddelt Konsu
lerne i de Byer, hvor de Delegerede skal .have Pas, som 
da uden videre udstedes. M. H. t. Logi ordnes dette 
Spørgsm aal af H am burgerforeningen. Derimod maa de 
Delegerede selv medbringe nogl-e Levnedsmidler, hvorom 
nærm ere senere.

I denne Uge udsendes Kongresmærkerne, som alle 
aktive Medl. er forpligtede at klæbe, og i næste Numer 
af Bladet vil Kongressens Dagsorden sam t alle til denne 
stillede Forslag blive offentliggjort, saa Afdelingerne har 
god Tid til, a t drøfte disse før Kongressen. I god Tid 
vil ogsaa de Delegeredes M andater blive udsendt.

Til
Kongresfonden

har jeg  m ed Tak  modtaget følgende første B idrag:
Fra Züricherfor. som Overskud af en Fest Fr. 57.35 
Juan Toft, M adrid « 20.—
X., Zürich « 10.—

Allerede et lille Hundrede Francs! O g flere vil følge 
efter, kender jeg  de fleste af vore Afdelinger derhjemme 
ret. M eget forsigtige Medl. mener, a t det ikke er tilraa- 
deligt at holde Kongres, saa længe vor financielle Stilling, 
paa Grund af M arkens ringe Værd, er mindre god. Men 
nu, da vi under alle Om stændigheder maa forandre vore 
Love og staar overfor mange ny O pgaver og Spørgsmaal, 
vilde des være det dummeste, vi kunde gøre at lade fem 
være lige. Vi maa tværtim od gøre som den Forretnings
mand, hvis Forretning har glim rende Fremtidsm uligheder, 
men som m angler D riftskapital til at udvide Forretningen 
med: rejse den nödvendige K ap ita l!  De Penge, vi giver 
ud til Kongressen, vil give gode Renter. Afdelinger! 
Følg derfor Züricherforeningens Eksempel og stil for en 
G angs Skyld de lokale Formaal til Side for C. U. K.s!

Under de nuværende Forhold er det jo  svæ rt a t vide 
i Forvejen om det planlagte kan udføres til fastsat T id ; 
men H. B. har i sit Møde den 25-3 vedtaget, under alle 
O m stændigheder at gennemføre Kongressen, saa selv om 
denne, tvungen af Forholdene enten m aatte b liva  udskudt
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eller forlagt til en anden B y: Kongressen afholdes. F or
søget skal gøres, og vi h.aaber at gøre alle Skeptikere og 
Tvivlere til Skamme. Afdelinger! Stöt K o n g resf onden!

H. / .  Larsen.

D a g b o g sb la d e  fra  en  R ejse  til S y d a m er ik a
af Johs. Bertelsen, Kobenhavn.

VII.
uenos Aires! Verdens Kloak! Sømændenes H el
vede! Forbrydernes Eldorado! Prostitutionen 
og den hvide Slavehandels Arnested! Ja, der 
der kunde bringes mange drastige Sætninger i 

Ilden til Karakteristik af Byen ved Rio de la P lata, som 
den var i Aarene før Verdenskrigen. Om den har for
bedret sig siden da, ved jeg ikke — værre kan den i 
hvert Fald ikke være bleven:

Buenos Aires «God Luft» vilde den hedde paa Dansk, 
hvilket dog m aa betragtes som en blodig Ironi - dækker 
et Areal paa 18,854 H ektar; dens største Længde er fra 
Nord til Syd 18 Kilometer og fra Ø st til Vest 25 Kilo
m eter; Byens Grænser m aaler 62'/., Kilometer i Omkreds; 
territorial set er den den fjerdestørste By i Verden og den 
huser rundt regnet 11/2 Million Sjæle. Bueno! Hvis man 
kommer til Buenos Aires fra Europas S torbyer vil man 
til en Begyndelse næppe blive im poneret af Gaderne, 
smalle som de i Regelen er og med flade, lave Bygninger; 
men følger man en af dem i nogle Tim er erfarer man 
Storheden i Længden. Med Undtagelse af en Gade i 
Chicago ejer Buenos Aires sikkert de længste G ader i 
Verden, saaledes har Calle Rivedavia 17,000 Husnumre 
og en Længde paa 17 Kilometer. De umaadelige Afstande 
gør selvfølgelig en udstrakt Kørsel nødvendig. Bor man 
f. Eks. i Bydelen Belgrano tager det I1/, T im er med 
Sporvognen at maa ind paa Plaza de Mayo : Byens Cen
trum. Trods den uhyre Udstrækning er det alligevel let 
a t finde rundt, idet Byen er anlagt i Skakbrætsystem, 
saaledes at hver Felt er en Kvadrat, hvis Sider har Front 
til fire Gader. Hver Side er 100 M eter lang og har 100 
Husnumre (? Red,). Man kan strides om, hvorvidt denne Re
gelmæssighed er god eller daarlig ; men hvis man skulde 
komme til a t krydse Buenos Aires igennem paa Jagt 
efter et Zimmer, vil man hurtig opdage Ordningens prak
tiske Sider.

Paa Befordringsmidler er der ingen Mangel i Buenos 
Aires. En underjordisk Jernbane, bygget efter det nyeste 
og bedste System, besørger Fjerntrafikken, og Gaderne 
er vrimlende fulde af Automobiler og Hestedrosker. En 
endeløs Række af Sporvogne gennemkrydser Byen*paa 
alle Leder, Nr. 40, Nr. 60, Nr. 90, Nr. 112  — stakkels 
københavnske Linie 18!

* **
En af de første G ader man kommer til, naar man fra 

Havnen gaar op mod Byen, er Paseo de Julio, Buegan
gen, hvor Fortovet ligger inde under Husene. Det er 
Buenos W hitchapel, som rummer Alverdens Ross og Al
verdens Kram, her lyder Døgnet rundt alle mulige N a
tioners Sprog, her kan Alverdens M arskandiserstads faas 
til Købs — og her Haas og snydes de nyankomne Emi
granter paa Tusinde forskellige Maader. Her træffer man 
Manden, der sælger ristede Nødder og stegte Sild, og 
den frække, pomadiserede Alfons, som faldbyder sjofle 
Postkort og samtidig medgiver de forbipasserende Adres
ser paa Bordeller og obskure Biografteatre. O m trent hver 
eneste Dør i Gaden fører ind til Beværtninger og Spille

huler; det er uhyre let at komme derind, ud kommer man 
ikke, før man er blanket af til det bare Skind. D et gaar 
tilsyneladende meget uskyldigt til ved Rouletten, man 
sætter 25—50 Centavos ind og tager det dobbelte hjem. 
D et er jo  en fin Forretning og næste Gang fordobler 
man Indsatsen. Som den Lykkens Pamfilius man er, ta 
ger man ogsaa denne Gang det dobbelte hjem — og de 
følgende Gange er man ogsaa tilsmilet af Lykkens G u
dinde. Som den fornuftige Mand tager man nu sit gode 
Tøj for at forsvinde; men inden man er naaet gennem 
Lokalet, har en kæmpemæssig Neger plantet Forpoterne 
paa ens Skulder og oplyser, at det ikke 'er «fair» at løbe 
med Gevinsten. Det er sagt i en Tone, der ikke er til 
a t m isforstaa, og da man forholdsvis hurtig bliver klar 
over, at en eventuel Vægring vil ende med en grundig 
Omgang Prygl med paafølgende Udplyndring, gaar man 
med et resigneret Suk tilbage til Rouletten. Man er for
ladt af alle Guder og i Løbet af et Ø jeblik er man uden 
en eneste Centavos paa Lommen. Saa kan man gaa. Men 
den største Forsm ædelse faar man dog, da den sorte Mand, 
der nu er lutter Elskværdighed, faderligt klapper en paa 
Skulderen og paa sit løjerlige Kaudervelsk byder Farvel!

Er Paseo de Julio ikke nogen behagelig Promenade 
om Dagen, bliver den om Aftenen og Natten, naar Bue
lam perne kaster sit blege, forvirrende Skær ind over F or
tovet, nærmest livsfarlig at færdes i. Langt den største 
Del af Beboerne er Sydlændinge, iltre, varmblodige M en
nesker, som let geraader i Skænderi og Slagsmaal. E t 
Mellemværende afgøres aldrig paa lige Vilkaar — aldrig 
aaben Kamp. Det er Kniven i Ryggen — og altid «Nat
arbejde». I Beværtningerne er der fuldt Blus paa Lam pen; 
det er hæderlige Restaurationer, som intet har at skjule 
— det ulovlige og forbryderiske foregaar nem lig i B ag
lokalerne! Musikken, der for det meste er re t primitiv, 
spiller den sidste T ango; en Senor og Senorita træder 
m odigt op fra deres P ladser og snart er hele Stuen i 
Gang med at vrikke. Indgangsdøren gaar uafbrudt; Lo
kalet fyldes i en saadan Grad, at man næstendels faar 
Fornemmelser af at befinde sig — ikke i en M yreture, 
det Billede er lige saa forslidt som mine gamle Valse
støvler — men f. Eks. paa Bagperronen af en Sporvogn, 
hvor Konduktøren er nogenlunde gæ stfri! M.usikken læg
ger ud med en One Step, og skønt der knapt nok er 
Plads til at røre sig, slaar et Selskab af am erikanske og 
engelske Søfolk Kreds om et Par Kamm erater, der giver 
et Steppenum m er til Bedste. Glassene fyldes og tømm es; 
T jenerne farer forvirrede rundt med «medio Litros» og 
W hisky og Soda; Musikken spiller; Pigebørnene udfolder 
alle deres besnærende Egenskaber og forsøger at presse 
Prisen paa deres Yndigheder 50 Centavos i V ejret — men 
inde i Baglokalerne græder Dyden . . .

Regnskabet.
Skønt M ærkesalget sidste Sommer led meget under 

de urolige Forhold og den temmelig store Arbejdsløshed, 
der var i Tyskland — noget der især har sa t sit Præg 
paa H am borgerforeningens Regnskab — udviser Regn
skabet for Som m erhalvaaret 1919 et ganske respektabelt 
M ærkesalg. Trods de vanskelige Forhold, hvorunder Ham- 
borgerafdel. har arbejdet, hævder den dog stadig P lad
sen som en flot No. 1 blandt Afdelingerne. Som No. 2 
kommer den jydske Hovedstad. I Betragtning af Aarhus’ 
Størrelse maa Resultatet siges a t være ypperligt. Bliv 
ved med det A arhusnaver! Som No. 3, 4, 5 og 6 kommer 
da henholdsvis Afdelingerne i København, Kiel, Kristiania,
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Randers og Stavanger. Bemærkelsesværdigt er den gode 
Fremgang, Randersafdelingen har haft og, at Kiel har 
hævdet Stillingen saa tem m elig godt. Forøvrigt er der 
i langt de fleste Afdelinger — ogsaa i de mindre — ud
ført et godt Arbejde af Kassererne. Og i V interhalvaaref, 
som har brag t betydelig T ilgang af Medl., er M ærke
salget steget saa godt som i alle Afdelinger, ogsaa i 
København, saa denne Afdeling igen kommer til at ind
tage den Plads, som den selvfölgelig  b ö r  indtage, nem 
lig som den største af de hjemlige Afdelinger!

I Soinm erhalvaaret har vi ikke udbetalt saa megen 
Understøttelse som i Vinteren 1918-19, der jo  havde en 
meget stor Arbejdsløshed og en hærgende Grippeepidemi.
I V interhalvaaret udbetalte vi (iberegnet Dødsfaldsun
derstøttelsen) Fr. 8789.90 mod kun Fr. 3786.50 i Somme
ren 1919.

En hel Del Afdelinger har ikke solgt de Ekstram ær- 
ker, som de skulde i Forhold til det solgte Antal B idrags
mærker, dog er der i Vinterens Løb solgt temmelig m an
ge Ekstram ærker. Af de 12 Ekstram., der skulde klæbes 
for 1919, er 4 bleven beregnet paa V interhalvaarsregn- 
skabet 1918-19, 5 paa det nu offentliggjorte Sommer
hal vaarsregnskab 1919; de 3 resterede vil da blive be
regnet paa V interhalvaarsregnskabet 1919-20. I dette 
Kvartal er der desuden den 31 Januar offentliggjort 3 
Dødsfald, der ogsaa beregnes paa Regnskabet for V inter
halvaaret. Det skal da udvise Salget af 6 Ekstram ærker 
plus dem, der er solgt for lidt i Sommeren 1919.

Hvad selve Regnskabets S tatus angaar, vil denne jo  
være yderst glædelig — dersom ikke langt den største 
Del af Kassebeholdningen var bundet i de værdiløse Mark. 
Som Regnskabet udviser, ligger en Del Afdelinger inde 
med for store Kassebeholdninger. Siden 1 O ktober er 
en Del af disse dog indsendt, men for Ø jeblikket har de 
fleste Afdelinger særdeles store Kassebeholdninger, da 
Kronens Fald vanskeliggjorde Indsendelsen. Den skan
dinaviske Krone, især den danske, har jo  imidlertid i de 
senere U ger væ ret underkastet en temmelig stor S tig 
ning, saa der er Haab om, at vore Afdelinger hjemme, 
nu igen vil være i S tand til at støtte Hovedkassen, især 
da de fleste af Kassererne af Forholdenes Udvikling vel 
nu har lært, at en international O rganisation som C. U. 
K., der har Afdelingen i 6 forskellige Lande, ikke altid 
lian gaa helskindet ud af Valutamiséren. Kun er det vor 
Dligt at sørge for, a t Tabene blive saa smaa som muligt.

H. J. Larsen.

I  Meddelelser fra Forretningsforeren.
Kvitterer hermed for følgende Beløb: Aalborg Fr. 

60,23, Trondhjem  70. , Fr. Larsen, Drammen 10.—.

Som meddelt, har jeg  sam tidigt m ed Bladet No. 3, 
udsendt Restanceliste og S tatistikskem aer; skulde en en
kelt Afdeling under de daarlige Postforhold, der for Ø je
blikket er i Tyskland, ikke have m odtaget det tilsendte, 
bedes det straks m eddelt mig. A ldrig har Postforbindel
sen gennem Tyskland været saa elendig som nu; hverken 
ved Krigens Udbrud, under Krigen, eller under November
revolutionen 1918. De skandinviske Blade er 8—10 Dage 
gamle, naar vi m odtager dem hernede!

Kasserernes Opmærksomhed henledes paa, at med 1 
April er Som m errejseunderstøttelsen traad t i K raft: i 
Svejts udgør den da Fr. 3.50, udenfor Svejts 4 Fr., i 
Frankrig 8 Fr. Den dobbelte Rejseunderstøttelse til H øj
tiderne er bortfalden.

Erindringen dör aldrig!
Fra Shanghai har jeg  m odtaget nedenstaaende 

Brev, som viser, a te n  lille Meddelelse om C. U.K. 
i et dansk Blad form aa at oprulle et Hav af Erin
dringer om det gode Naverliv, selv hos dem, som 
er kommen lang t udenfor alfar Vej. Red.

Jeg vil være Dem meget taknemlig, hvis 
De paa et Postkort vil gøre mig bekendt med, 
om der endnu findes et «Naverblad», Mage til 
det vi i gamle Dage kaldte «Trækfuglen», samt 
hvor det skal bestilles og hvormeget det koster 
hertil. Jeg er selv en gammel «Nav», som for 
15 Aar siden havnede herude efter at være ble
ven engageret af den kinesiske T elegraf-A d
ministrationen (da jeg var i Amerika), og var 
Grunderen af deres Telegrafværksteder, som jeg 
har været Bestyrer af siden. Jeg var i Genf i 
to Aar og Zürich kender jeg fra Gennemrejse. 
Ja, saa var jeg  4 Aar i Tyskland og 6 i Paris, 
og som sagt 2 i Amerika ; men nu er Skroget 
jo bleven 48 imidlertid, og lever derfor paa 
Erindringerne, og af Kineserne, som ellers er 
ganske flinke Mennesker.

Med venlig Hilsen David Pedersen.
P. S. I et dansk Blad saa jeg tilfældig Deres 

Adresse som jeg saa klippede ud.

R ev ision sb eretn in g .
M eddeler herved, a t vi den 30 Nov., 5 Dec. 1919, den 

15 Jan., 25 Febr., 5, 15 og 23 M arts har revideret Hoved
kassens Varelager, Regnskaber og Kassebeholdning for 
Som m erhalvaaret 1919, sam t for M aanederne Okt., Nov., 
Dec., Jan. og Febr. og fundet alt i hedste Orden

Sam tidigt retter vi en indtrængende O pfordring til 
de Afdelinger, der i Forhold til de paa Blanketterne op
førte M edlemsantal, kun har solgt faa Bidrags- og Ekstra
mærker, om at indhente det forsømte inden den 12 April 
Noget, der især gælder Afdi. i Aalborg, Horsens og Vejle.

C. M öller, K a r l Hansen, K aj A ndersen , 
Hovedkasserevisorer.

Personalia.
Paa min Kones og egne Vegne takker jeg 

hermed paa det hjerteligste for alle de Beviser, 
paa Venlighed, som vi modtog til vort Sølvbryl
lup : for Gaven fra C. U. K., for Levnedsmiddel
pakken hjemmefra, samt for alle de mange Hil
sener fra nær og fjern! Tak alle sammen!

Düsseldorf i Marts 1920.
Lorenz Möller.

Efterlysning.
E rik  B jörnberg, Malmö, bedes skrive efter 

sin Medlemsbog til Aalborgkasseren.

Redaktion og E kspedition :
H. J .  L a r s e n ,  Postfach Z ü r ic h  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.
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T il Afdelingerne!
Kongressen udsat!

Som det vil være langt de fleste af vore M edlemmer 
bekendt, har Tyskland forhøjet Prisen for Pasvisum  ganske 
overordentligt. S aasnart det blev os bekendt, traadte vi 
sammen for at dröfte den derved for Kongressen opstaa- 
ede ny Situation. Vi har straks vedtaget a t rette en 
P ro test til de 3 skandinaviske Regeringer, mod den ny 
tyske Pasordning. Ikke saa m eget for Kongressens Skyld 
som for de Skandinaver, der er nödt til at benytte T ysk
land som Gennem gangsland, naar de vil hjem, enten for 
bestandig eller paa Besøg.

E fter grundig Undersøgelse og Drøftelse af de ny 
Forhold og efter at have udsat den endelige Afgørelse 
til et andet Møde — for ikke at komme til a t tage en 
overilet Beslutning —, har vi set os nödsaget til enstem
m ig t at udskyde Kongressen.

Kun ugerne har vi taget denne Beslutning. D et er 
os bevidst, a t enkelte vel deri vil se et Tegn paa, at 
Kongressen ikke bliver afholdt. D ette er dog ikke s a a !

Trods alt haaber vi at afholde Kongressen senere, 
kun kan vi ikke gaa med til a t smide ca. 1500 Fr. u d fo r  
at komme til a t afholde Kongressen i  H am borg til Pinse.

Guld kan jo  ogsaa købes f o r  d y r t! G anske vist har 
C. U. K. vedtaget at afholde Kongressen i H am borg; men 
selvfølgelig kun under Forudsæ tning a f  norm ale  Forhold, 
løvrigt er der i Tyskland de sidste 2 M aaneder foregaaet 
en Bevægelse for overalt at forlange E kstrapriser  fo^ 
Udlændinge,jsaa Valutagevinsten bliver lig Nul. D et havde 
dog vel nok været til at overkomme i de 3 Dage Kon
gressen varer; men en M erudgift paa  m indst (fra Norge 
f- Eks. koster et Visum 133 Kr.!) 1500 Fr. for Pasvisum, 
var ikke forudset i vore Beregninger. Havde vi haft en 
st° r  Kassebeholdning at raade over, havde vi maaske 
kunnet gaa med til — for ikke at tilbagekalde vedtaget 
Beslutning, hvilket jo  aldrig er behagelig t — dog at lade 
afholde Kongressen. Men som det tid t nok er sagt i 
Bladet, lever C. U. K., trods den store Kassebeholdning, 
den har paa P apire t, fra Haanden til M unden. O g G run
den er jo  de noksom bekendte Valutaforhold. O g uden 
fornøden D æ kning  a f  den store M erudgift, kunde vi ikke 
forsvare at gaa med til Kongressen, som den var plan
lagt. Alle fornuftige Medl. vil sikkert give os Ret i dette 
vort Standpunkt.

T il D ato er ogsaa kun indkomm et forholdsvis faa 
frivillige Bidrag, skønt det er 2 M aaneder siden, a t Zii- 
richerforeningens O praab derom stod i B ladet. Kun Af
delingerne i Bern, Stavanger og Zürich har hidtil givet

Bidrag, der kan siges at staa i Forhold til deres S tør
relse og Evne. A ltsaa heller ikke i den Retning kunde 
vi støtte os til store Forhaabninger. Der var derfor ikke 
andet andet at göre  end a t udskyde Kongressen. Det er 
jo  ikke den første internationale  Kongres, der har mødt 
Forhindringer paa sin Vej. O g da vore Kongres skal 
bestaa af Delegerede fra 6 forskellige Lande, har den 
fuldstændig K arakteren af international, selv om dens 
Form aal kun er skandinavisk afstukne. Vor Kongres; 
deler derfor for Ø jeblikket kun Skæbne med saa mange 
andre, og at en Udskydelse, eventuelt Forlæggelse af 
Kongressen for enkelte har staaet som noget, der kunde  
hænde, viser jo  bl. a. Züricherforeningens A rtikel i Bladet 
No. 3 og, a t vi fra enkelte Afdelinger har faaet Fore
spørgsel, om Kongressen dog afholdes, trods de dyre 
Visum. —

Kongressen er saa nödvendig  som før, hvilket bl. a. 
de mange ny Forslag, som vi vil offentliggøre i næste 
Blad, vil vise. Og derfor er Kongressen kun udskudt, 
ikke aflyst! For Kongressens Afholdelse er der nu 2 
M uligheder: Bliver de ny tyske Pasbestem melser regu
lerede saadan, a t Visumet bliver mindre kostbart (til 
Umulighederne hører det ikke) kan vi dog komme sam
men i Ham burg, hvilket vi vil foretrække, selv om Rejse
udgifterne bliver dyrere end dersom Kongressen afholdes 
hjemme. En Kongres i Udlandet er mere i Overenstem- 
melse med vore Grundform aal end en Kongres hjemme. 
Dersom Visumbestemmelserne ikke ændres, vil vi dog 
være nødsaget til at komme sammen i en dansk, centralt 
beliggende By, vel nok Aarhus eller København. Selv 
om vi da kun har een K ongresdag (Søndag), for hvilken 
der ikke gives nogen Godtgørelse, vil Kongressen dog 
blive forholdsvis billig, da langt de fleste Delegerede har 
m indre U dgifter for tab t Arbejdstid, Rejse etc.

H vornaar  vi da kan afholde Kongressen, beror paa 
A fdelingerne selv; senere end Juli skulde Kongressen 
ikke gerne afholdes, for vore ny Loves Skyld etc. De 
fleste Afdelinger har valgt deres Delegerede, og deres 
M andat vedbliver jo at staa ved Magt. N aar det endelige 
Signal kan gives til Kongressens Afholdelse, beror 
dels paa Pasforholdenes Udvikling, dels paa den Iver og 
Interesse, hvormed Afdelingerne vil støtte Kongressen 
financielt.

Kongressens Skæbne a fgöres da a f  A f  delingerne selv, 
af deres Interesse og Vidsyn for C. U. K.s videre Udvik
ling !

Med skand. Hilsen!
Hovedbestyrelsen fo r  C. U. K.
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Meddelelser fra Forretningsföreren.

Kvitterer for M odtagelsen at følgende B eløb: S ta
vanger Fr. 120.—, Kristiania 200.—, Horsens 13.10, Sö- 
dertelje 72.—, Aarhus (i Noter) 700.—.

Kasserernes Opmærksomhed henledes paa, at for de 
i dette Numer offentliggjorte 3 Dødsfald klæbes der Ekstra- 
mærker. _________

Endvidere henledes Opmærksomheden paa, at dette 
Numer indeholder Adressefortegnelsen og, at denne fore
løbigt ikke gentages. Med de Priser, der nu forlanges 
for Tryksager — selv Verdensblade har ondt ved at klare 
sig, for ikke at tale om Fag- og Tidsskriftpressen, der 
vel nærmest kan sammenlignes med vort Blad — kan 
det ikke betale sig at bringe «Gengangerstof» saa ofte.

D erfor: opbevar Adressefortegnelsen !

Som andetsteds nævnt i Bladet, har H. B. vedtaget 
at protestere hos de 3 skandinaviske Regeringer mod den 
ublu Forhøjelse af tyske Pasvisum, som fornylig er traadt 
i Kraft. Vor Protest retter sig særlig mod, at den ny 
Ordning er temmelig skematisk, i alt Fald i Skandinavien, 
flvor en Arbejder, der f. Eks. rejser til Svejts, m aa be
tale lige saa meget som en Bourgeois, der rejser til Kur 
i Svejts eller Italien. I Svejts er Ordningen den, at Vi
sumet, der før kostede Fr. 3.75, er forhøjet til det tidob- 
belte Beløb: Fr. 37.50. For Gennemrejse, Fam iliebesøg 
etc. vil dette Beløb være det mest benyttede. Men dette 
Grundbeløb kan — efter Konsulaternes Forgodtbefindende 
— form indskes  indtil 1/s, eller förhöj es 5 Gange. F or
mindskelsen vil saa godt som udelukkende komme fa t
tige tyske Statsborgere tilgode; medens Forhøjelsen vil 
træffe dem, hvis Æ rinde i Tyskland ikke er stræ ngt nød
vendigt. F. Eks. vil Visum for de Delegerede fra Svejts 
til Kongressen i Hamburg, næppe komme under 100 Fr. 
I  Tilfælde, hvor det drejer sig om Rejser, der hører til 
sidstnævnte Kategorie, vil der næppe med nogen Udsigt 
til Resultat kunde protesteres. Vor Protest retter sig da 
ogsaa særlig mod Mindstebeløbet for G ennem rejse: 
Fr. 37.50, der er altfor ublu. I vor P rotest har vi ogsaa 
henvist til, a t Svejts allerede som fornuftig t Modtræk 
mod de ublu tyske Fordringer, har forhøjet sine Pas
visum for tyske Statsborgere i samme G rad  som T ys
kerne har forhøjet deres Pasvisum overfor Svejtserne. 
Svejts’ Modtræk har da ogsaa allerede haft den Virkning, 
at de tyske Handelskamre i Svejts har vedtaget en H en
vendelse til den tyske Regering om en fornuftig R egu
lering af den ny Visumordning.

Skulde denne ikke blive forandret med det samme, 
kan vi kun udtale Ønsket om, at de andre neutrale Lan
de: de skandinaviske Stater, Holland, Spanien vil følge 
Svejts’ Eksempel. N aar T yskland da ser, a t ingen Lande 
uden videre finder sig i dets Overgreb, vil de m iddelalder
lige Visumbestemmelser ogsaa nok blive forandrede.

Foruden de i sidste Blad offentliggjorte Beløb, har 
jeg  til Kongressen yderligere fra A arhus m odtaget io o K r .

Endvidere har jeg  m odtaget Meddelelse, a t der i 
Stockholm  er indkomm et som Overskud til Fordel for 
Kongsessen Kr, 12 .55 , H a rb u rg  40 M.

Endvidere har Afdelingen i M ünchen  bevilget 25 M. 
af Lokalkassen, S tavanger 100  Kr., T rondhjem  25 K r., 
B ern  20 Fr. til Fordel for Kongressen.

Skandinaviske Afdelinger, der stø tter Kongressen med 
frivillige Bidrag, bedes indsende disse til V. E. Gottschalck, 
Guldbergsgade 1 1 5 3, Kobenhavn N. Bag paa P ostkupo
nen bedes da udtrykkeligt bemærket, a t Beløbet er til 
Fordel for Kongressen. Tyske Afdelinger, der bevilger 
Bidrag til Kongressen, bedes foreløbigt selv opbevare 
disse, dog bedes det meddelt mig, hvor sto rt det even
tuelle Beløb er. løvrig t var Henvendelse om at støtte 
Kongressen ved frivillige Bidrag nærm est rettet til de 
skandinaviske Afdelinger, da det selvfølgelig er os be
vidst, a t de tyske Afdelinger næppe under de nuværende 
Forhold har noget tilovers.

En anden M aade at støtte Kongressen paa er den af 
Aalborgerforeningen valgte; nem lig at klæbe 1 eller 2 
Kongresmærker mere end det obligatoriske ene. Apropos 
K ongresm æ rkerne: disse afregnes ikke paa M aanedsblan- 
k e tten ; men for sig, og Pengene som kommer ind for 
M ærkerne, indsendes ikke til H. K.; men holdes tilbage 
som Rejsehjælp for de D elegerede; thi selv om der er 
kommen Hindringer i Vejen for Kongressen til Pintse, er 
der dog ingen Grund til a t tvivle om, a t Kongressen ikke 
bliver til Virkelighed.

Grunden paa overvældende Travlhed i T rykkeriet i 
Ugen op til 1 Maj, kommer dette Numer ud senere 
end beregnet. Dog er de fleste Afdelinger i Forvejen 
underrettet om Kongressens Udskydelse.

H. J. Larsen.

D a g b o g sb la d e  fr a  en  R e jse  til S y d a m e r ik a
af fohs. Bertelsen , Kobenhavn.

VIII.
Paseo de Julio findes alt — ogsaa de tyske 
Hoteller, som trods deres m iddelm aadige Ry 
ikke synes at være til a t komme udenom for 
den, der kommer til Buenos Aires med «Klein

geld». Jeg  ved godt, a t D ansk-A rgentinerne i A lm inde
lighed rynker paa Næsen ad disse H oteller; men jeg  ken
der ogsaa Tilfælde, hvor en D ansker er begyndt med 
«La Plaza»s luksuriøse Skyskraberhotel som S tartpunkt 
og endt i Paseo de Julios Hoteller. Jeg  begyndte dér — 
altsaa ender jeg  paa «La Plaza» !

De tyske Hoteller har gode, germ anske Navne, som 
stikker gemütlich ud gennem det brogede V irvar: «Ham
burger Hof», «Heidelberger Inn», «Deutscher Bund» osv. 
Restaurationernes Beliggenhed forhindrer to talt Brugen 
af Dagslys og lige fra  det Øjeblik, da den om fangsrige 
Hr. Gutfleisch aabner den jernbeslaaede Indgangsdør til 
den a tter smækkes i efter de sidst udlossede Gæster, 
lyser de elektriske Blus — ikke straalende — men dog 
saa meget, at m an kan se at stave sig igennem Fynd
sprogene paa Væggene. Den kendte G am m elspiritusduft 
forfølger een overalt. Hver Morgen bliver der strøet frisk 
Sand paa Gulvene og sat et saa gevaldigt Kulsyrepres 
paa Ø llet a t Skummet flyder over alle Bredder. A lt af
spejler V aterlandet ungeteilt og bringer hver tro Vater- 
landssøns Bryst til a t svulme af Hjemlængsel, medens 
han med høj Stemme verdam ter og famoser over dette 
skønne fremmede Land.

Der var mange Grunde, der talte for, at jeg  skulde 
vælge «Hamburger Hoff» fremfor et af de andre Hoteller 
Alene Navnet burde gøre Udslaget! Hvad vilde det mon 
ikke betyde for min frem tidige Karriere at kunne hen
vise til «Hoff» i S tedet for til det plebejiske «Bund»! Og
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saa laa «Hamburger Hoff» da ogsaa i den pæneste Ende 
af Paseo de Julio! Jo, der var m ange og vægtige T ing 
som støttede mig i m it Valg. Ak, hvor lider Menneskenes 
Forfængelighed ofte Skibsbrud! Jeg opdagede senere, a t 
«Deutscher Bund» var langt bedre ; selv om der ogsaa 
dér var Skabninger, der fandt Fornøjelse i a t m ishandle 
mit Legerne og forstyrre min N attesøvn!

I E tagerne over Restaurationen ligger Værelserne. 
Ingen af dem har Vinduer, da Hotellerne, ligesom alle 
andre Bygninger i A rgentina, bestaar af fire Længer om 
en Gaard. H ver E tage er overdækket med en G lastag, 
saa Ovenlyset kan stige lugt ned gennem hele Ejendom 
men, og her henstaar i store, klodsede Træ ballier 3 -  4 
melankolske Palmer, ved hvis Rod uanede M ængder tæ t- 
røgede C igaretstum per og afrevne Vokstændstikker paa 
en praktisk  M aade angiver N ytten a f  argentinske H ave
anlæg. Leve Æ ste tik en ! Da det ikke er M illionærer, der 
hjemsøger Paseo de Julios Hoteller, findes Enkeltværelser 
tun undtagelsesvis. Der staar to, tre op til fem Senge 
i hvert Værelse; man kan selvfølgelig strides om, hvor
vidt denne O rdning bør kaldes god eller daarlig, sikkert 
er det i hvert Tilfælde, at Fællesskabet giver een de første 
Fornemmelser af, til hvilket Land man er kommet og i 
hvad Lag man har indrullet sig. Man behøver ikke at 
være træ ttekæ r for at kunne komme op at skændes med 
sine m edlogererende om Værelsets Bohave, da der kun 
findes en Servante og en Stol til Deling. Men til G en
gæld har m an jo  den Fordel at kunne sidde eller ligge 
' Sengen ganske efter Behag.

D et er en broget og mærkelig, ofte vingeskudt, men 
altid eventyrlysten Skare, man m øder i Paseo de Julios 
Hoteller. I den Tid, jeg  boede der, skiftede jeg  Sove- 
kammerater næsten hver N a t; den ene M orgen vaagnede 
jeg op med en N eger som Sidegespon, den næste laa 
jeg og stirrede ind i en Kinesers grinende Fjæs. Ja, her 
var Repræsentanter fra alle N ationer og ustandselig Spark 
'Løgsaucen! H vor husker jeg  ham ikke, den lille, smud
sige Jøde, der en Aften ved Sengetid kom for at sælge 
"lig et af sine Ure. Ja, T ak ; men jeg  havde ikke Brug 
for noget. Men han lod sig ikke saadan affærdige uden 
vHere, den Søn af Isaaks Folk. Saa tog jeg  U ret og saa 
faa det for M orskabs S k y ld ; det var stort og tyk t og 
Anende et af de allerbilligste Fabriksure. Jeg ly tter til
Jat_ det staar. Da tager jeg  m it eget Sølvur op af
^Nmen for at knuse Jøden med dette Syn. Men han 
VlSer in te t Tegn til B esty relse; det var som han havde 

at vide, at jeg  har dette Ur for i Nødstilfælde at 
kutv^ «stampe» det. Gud ved, hvor m eget jeg kan faa 
Paa hans Ur? Maaske 5 K roner; men jeg  har drevet det 

at faa 20 paa mit eget. Da lader jeg  ham forstaa, at 
etl Sammenligning er umulig. Men han er ihærdig og 
foreslaar, at vi skal bytte. Bytte! Jeg  nedstirrerham  med 
det Blik, som en hver sand Kristen altid er i Besiddelse 
af overfor de vantro H unde! Vi gaar i Seng. H an bliver 
— selv efter at Lyset er slukket — ved at sludre lø s ; 
men jeg  hører ham ikke. Min Kamp er begyndt,m od de 
usynlige F jender— en Kamp, der varer til den lyse M orgen!

Foreningsmeddelelser.
A a lb o rg . Paa Generalforsam lingen den 20-3 gen

valgtes som Form and Louis Svendsen, Snedker; Kasserer 
N. C. K jeldgaard; og til Sekretæ r undertegnede Maler. 

Med skand. Hilsen S. H . Schölsted.
D ü s s e ld o r f .  E fter flere Aars Henslum ren er der nu 

atter bleven lidt Liv i Düsseldorferforeningen. Som F or

mand og Kasserer valgtes Lorenz Møller, Cigarhandler, 
F redericia; som Sekretær undertegnede Ciseleur, Kbhvn.

Med skand. H ilsen Torben Hopp.
F r e d e r ic ia . H er er dannet en Afdeling af C. U. K. 

og for denne valgt følgende B estyrelse: Form and G yde
sen, Snedker; Kasserer Chr. Iversen, Snedker; Sekretæ r 
undertegnede Toldassistent. Møde afholdes den 1 og 3 
Onsdag i M aaneden hos R estauratør Steffensen, Torvet.

Med skand. Hilsen M. C. F. Jörgensen.
H o r se n s . P aa Generalforsam lingen her den 9-4-20 

valgtes som Form and Henry Valgreen, M askinarbejder, 
K bhvn.;-som Sekretæ r genvalgtes undertegnede Gravør, 
Horsens.

Med skand. Hilsen M. H ostrup Jensen.
K r ist ia n ia . Paa Generalforsam lingen her den 16-4 

valgtes til Kasserer Knud Nielsen, Murer, og underteg
nede K aretm ager til Sekretær.

Med skand. Hilsen R. P. Rasmussen.
N y k ö b in g  F . P aa et Møde her den 10-4 stiftedes 

en Afdeling af C. U. K., som vi i Løbet af kort T id haa
ber a t gøre til en stor og livskraftig F o ren in g !

T il Form and valgtes Th. Tomsen, T apetserer; Kas
serer F ritz Plasche, Snedker; og til Sekretæ r underteg
nede Snedker.

Med Naverhilsen J. Henriksen.
P a r i s .  P aa  Generalfors, den 3-4 blev følgende Be

styrelse valgt: Form and Chr. Preetzm ann, A arhus; Kas
serer Hjalm ar Birch, F o tograf F redericia; Sekretær un 
dertegnede, København.

Med skand.' H ilsen H j. F allesm .
S la g e ls e . P aa et Møde den 17-4 blev her stiftet en 

Afdelig af C. U. K. og for samme valgt følgende Besty
relse: Form and Vilh. Lange, Maler, S lagelse; Kasserer 
Gustav Hansen, Maler, og som Sekretæ r undertegnede 
M aler, Slagelse.

Stifterne af den ny Afdeling er alle berejste Svende 
og haaber vi at fa a  en rigtig Svendeforening i Gang!

Med Naverhilsen F. Finniche.
S ö d e r te l je .  På Generalförsam ling hår den 15-4 er 

valt till ordförande Hilmer Michelson, elektriker; kassör 
Thure Jansson, instrum entm akare; sekretarere underteck
nad m askinarb. (omvald).

Med skand. hälsning E r ik  Andersson.
S ta v a n g e r .  P aa Generalforsam lingen her den 9-4 

valgtes til Form and Marius Poulsen, Glassliber, Kolding; 
K asserer Niels Johansen, Maler, Odense, og undertegnede 
Blikkenslager, København til Sekretær.

Med skand. Hilsen O la f Nielsen.
S to c k h o lm . På Generalsförsam ling den 9-4-20 åter

valdes til ordförande undertecknad svarvare från Malmö, 
till kassör N. Persson, verkm ästare från Veberöd och ny
valdes till sekreterare N. A. Björklund från Stockholm.

D et är gott om arbete för m etallarbetare av alle slag 
i Stockholm. Betalning kr. 2—2.40 pr. timme. Rum ko
star 75, 65, 50 kr.

Med. skand. hälsning G. S. Nilsson.
T r o n d h je m . Paa Generalforsam lingen den 6-4 gen

valgtes til Form and F. V. Eriksen.
Med skand. Hilsen Vald. Olsen.

Efterlysning.
Sadelm ager C hr. J e n s e n  (sidst i S tuttgart) og Sned

ker P. C h r is ten sen  («Bedstefar’») bedes opgive deres 
Adresse til Forretningsføreren.
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t
Medlem No. 6545 A Fru

T hora F riedel
født i Randers den 16 Maj 1875, er den 10-2-20 
afgaaet ved Döden.

Kielerforeningen.

Medlem No. 5258 A

Jens Chr. M öller
M öllestenarbejder, født i Sorvad den 27 April 1894 
er den 21-2-20 afgaaet ved Døden.

R an der s a f  delingen.

Medl. No. 7327 A

K arl O tto M athiesen
Maler, født den 3-12-82 i N ørreSundby er afgaaet 
ved Døden.

Aalborger a f  delingen.
Æ ret deres M inde!

Eksklusion.
Bog. No. 3205 S tr ö m  N ie lse n , Blikkenslager, født 

i Odense den 27-5-75. Paa Grund af Forstyrrelse af 
Foreningslivet og M odarbejdelse af C. U. K.

A a r  husafdelingen.

C. U. K.s Adresser.
Hovedkasserer og Forretningsforer: H. J . Larsen, Post

fach Z ürich
Hovedbestyrelsen: Form and: Ch. Moller, Oberdorf

strasse 48, Zürich 1
K ontroludvalget: H. Johnsen, Berlin-Neukölln, Fu ldastr 

14-15 -.
Kasserer for de tyske A fdelinger: O. Claussen’ 
Naunynstr. 52, Seitfl. 2, Berlin S. O.

Spetzler fo n d e t: L. J. Laursen, Strehlgasse 293.
Zürich 1

Haar ikke andet staar antikt, udbetales UnderstSttelsen i Hulen, hvor Udbetalingen altid 
finder Sted MMealtenen, som —  dersom ingen anden Dag er angivet —  er Lördag 
Endvidere gores Medl.opmærksom paa, at Kassererne ikke ere tvungne til at udbetale 
Understbeeise paa Sön- og Helligdage.

F o r e n in g e r  i S v e jts .
B ern :  R estaurant «Schlüssel», 1. Stock, M etzgergasse.

U db.: Thv. Jespersen, Schreinerweg 15 3, 7—7‘/2. 
Davos: G asthaus zur «Alten Post».

U dbetaling: A. Sjursen, hele Dagen.
K reuzlingen: Udb. P. Jørgensen, Villa «Cimbria».
S t. G allen: U d b .: V. Riisfeldt,S tückelbergstrasse3 ,Lachen.

hvortil ogsaa al Korrespondance sendes.
Zürich: Rest. «Rothaus», M arktgasse, Zürich 1.

U d b .: K. Andersen, R inderm arkt 21 4, fra 6—O j2.

T y s k la n d .
B erlin :  Manteuffelstrasse 47, hos Andreas Christensen. 

U d b .: M. Eckart, L iegnitzerstr. 7—8, Hof I, Berlin
S. O. 36, fra 61/i—7.

B rem en:  Landwehrstr. 112, hvor Understøtt. udbetales 
Dresden: G asthof Braunschweigerhof, F reibergerplatz 11, 

U db.: Em. B jerregaard Johann Georgen - Allee 3 IV 
fra 7‘/2—8.

D üsseldorf: Restaur, z. Sportshalle, Oberbilker Alle 1. 
Ecke Corneliusstr.
U dbetaling: Lorenz Möller, Pem pelforterstrasse 32, 
træffes i Reglen hele Dagen, ellers fra 12—3 Middag. 

H a m b u rg : A nnenstrasse 29, St. Pauli.
U db.: Peter Olsen, Schröderstr 28l, fra 7—8.' 

H annover: Alex Rasmussen, Kalenbergerstr. 16, 6l/2— 7. 
H arburg  : R estaurant Dringelburg, 1ste W ilstorferstrasse.

Udb.: H Hansen, Bremerstr. 83 3, fra 61/ ,—71/ 2. 
K iel: R estaurant Kähler, Kl. Kuhberg.

U db.: Chr. Stentoft, P rü rre  351, , fra 6—7. 
M annheim : U d b .: J. Chr. Rasmussen, Mundenheimerstr.

2464, Ludwigshafen a. Rh., fra 6—7.
M ünchen: R estaurant «Gerlinger», Göthestrasse 39.

Sam kvem slokale: R estaurant W ittelsbach, Göthestr. 
38 (5 Min. fra Hovedbanegaarden).
Udb. C. Björklund, Kapuzinerstr. 45m . fra 7—8. 

N eum ünster: R estaurant z. «Sonne».
Udb.: A. Sörensen, M ühlenhof 42, fra 6—7.

F ran k rig .
P aris: Rest. Metz, Rue Faubourg St. Antoine 179.

U db.: Hj. Birch, 50, Rue Boulets, Paris XI., 8—9.
S k a n d in a v ie n .

Aalborg: Rest. «Ankerhus», Vesteraagade.
Udb.: N. C. Kjeldgaard, Hasserisgade 6 1, fra 6—7. 

A a rh u s:  Vestergade 48 o. G., hvor Møde afholdes den 
første og tredie Lørdag i hver Maaned.
Udb.: A. M agnussen, F iskergade 38-40l, fra 6—7. 

F redericia: Rest. Steffensen, Torvet. U db.: Chr. Iversen, 
D ronningensgade 32, fra 12—1 Middag.

H o rsen s: H otel Skipperhus. Havnen.
U d b .: F rantz Jensen, Koed, V im m elskaftet 24. 

K ristian ia :  R estaurant Fortuna, Brogaten 7 2.
Udbet. fra  7—8.

Kobenhavn : Klub for berejste Skandinaver, Arbejderforen, 
af 1860, N ørre Voldgade 92.
Al Post bedes adresseret til Sam kvem slokalet: 
H aandværkerkafeen, St. H ans Torv, hvor Brevska
bet forefindes.
U dbetaling: V. E. Gottschalck. G uldbergsgade 1153, 
fra  5—6.

Maribo-. Möde hver 2 og 4 Fredag i Lysem osehuset i 
Skoven.
Udb.: Thv. Christensen, Cem entvarefabriken ved 
Aaen, fra 43/4—5‘/4.

Nyköbing F.: Hotel «Dania».
U d b .: F ritz Plasche, St. K irkestræde 7, træffes som 
Regel hele Dagen.

Odense: R estaurant «Pays Gaard», O vergade 26, M øde
aften hver Fredag Kl. 8V2.
U dbet.: W. Petersen, Kanslergade 132, fra 5—6. 

R a n d ers: Sondergades Hotel.
Udb.: W. Börglum, gi. M arkedsgade I5st, tra  '71/2-8. 

Slagelse: U d b .: G ustav Hansen, A d r.: Köbmand Hansen, 
Strandvejen, fra 7‘/2—8.

S tavanger:  S trandgaten 142, a a b e n t: F redag (Mødeaften) 
fra 8—12, Lørdag 4-11, Søndag 2-11 og de andre 
Dage fra 8—11.
Udb.: N . Johansen, Bergelandsgaten 52, fra 6—7. 

Stockholm: M alm skilnadsgatan 3a (Cafeet).
Udbet.: Nils Persson, Bellm ansgatan 5 :!, frän 6-1. 

Södertelje: Palms Café, Torget.
U db.: Thure Jansson, T äppgatan  13, frän 5l/,-6. 

T rondhjem : Prom enadecafeen, Kongens G ate (ögsaa 
Sam kvem slokale): Møde hver anden T irsdag K l.8' 
Udb.: Valdemar Olsen, Elgesætergate 35*, 6—öVs’ 

Vejle: Hotel Give, Vestergade.
U db.: H. Uldahl Madsen, Sønderbrogade 37, 12-1-

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.



Til alle dem, der vil ud!
sgsp|B||mtrent hver Post bringer mig Fore- 

spørgsler om hvordan man skal bære 
sig at med ad komme til Svejts, om 

a&Tgyjl Forholdene her og om jeg ikke kan 
skaffe vedkommende Arbejde. Disse Forespørgs
ler glæder mig. For det første fordi de vidner 
om, at Udlængslen bor i mangt et Svendebryst 
derhjemme, og for det andet vidner de om, at 
G. U. K. er bleven bekendt som de rejsende og 
berejste Navers Organisation. Forespørglerne 
er imidlertid snart legio og er ved at vokse mig 
over Hovedet. Skal jeg give mere end et over
fladisk Svar, er det mig ikke muligt at skrive 
til hver enkelt, hvorfor jeg hellere her vil give 
en udførligere Fremstilling af de nævnte For
hold, og da sende dette Blad til dem der øn
sker at rejse ud:

For at sige det straks: det er ikke let at 
komme til Svejts. For dem, der søger Kur i 
Alpelandet, er det ganske vist let nok ; men 
hisse kommer jo ikke her i Betragtning. For 
Aem, der vil arbejde er det ulige sværere. Kun 
Arbejdere, der bevislig er Mangel paa, faar Til- 
*aflelse til at komme ind i Svejts. Det gaar til 
Paa følgende M aade: er Mesteren her og Sven- 
Aert hjemme kommen overens, søger Mesteren 
°m Indrejsetilladelse for Svenden hos Fremmed
politiet. Bevilges Ansøgningen, kan Indrejsen 
da uden videre ske, og Svenden vil ligesaa faa 
Tilladelse til at søge Logis. Denne Kategori af 
Indrejsende har heller ikke stor Betydning for 
os, da det kun er i ganske enkelte, specielle 
Fag at der mangler Arbejdskraft. Da det mest 
er fra Bygningshaandværkere, Metalarbejdere, 
Gartnere og andre almindelige Fag at Fore
spørgslerne kommer, kan jeg med min bedste 
Vilje ikke søge Arbejde for saadanne, i alt Fald 
ikke med Resultat.

En anden Kategori af Indrejsende er «Stu
derende». Misforstaa mig ikke. Jeg mener ikke 
Studenter; men saadanne, der ønsker at «stu
dere» deres Fag. Til Zürich er i Maj kommet 
4 Svende, der er paa «Studierejse»; de er alle

— selvfølgelig havde jeg nær sagt — Malere. 
Et Par af dem rejser paa Rejselegat, og dem 
der har faaet bevilget et saadant, kan vistnok 
uden Besværligheder faa Tilladelse til at rejse 
til Svejts. De, der rejser paa Studierejse, er 
dog ikke stillet som andre Arbejdere. For det 
første gælder Indrejsebevillingen kun for et kor
tere Tidsrum, fra 1—3 Maaneder ; for det andet 
skal de bo paa Hotel; og for det tredie maa 
de hver Dag svare Skat. Fra tovlte Dag til den 
anden Maaneds Begyndelse betales der 50 Cts., 
derefter 1 Fr. pr. Dag. Endvidere maa de «Stu
derende» ikke arbejde. E t gammelt Ord siger, 
at Suppen bliver sjældent spist saa varm som 
den bliver kogt. Og her gælder det ogsaa. 
Vore «Studerende» her i Zürich har alle lusket 
sig til at arbejde; en enkelt har endda faaet 
Lov at bo i Privatlogis. Mulighed er der ogsaa 
for at Opholdsbevillingen kan forlænges.

Mit Raad til dem, der vil ud, er derfor:
Henvend dig til det nærmeste Svejtserkon

sulat og søg der om Tilladelse til at rejse til 
Svejts. Konsulerne har ganske vist deres In
strukser at gaa efter; men de bliver dog ikke 
haandhævet ens overalt. Hvad der nægtes den 
første, bevilges maaske den næste, der kommer. 
Konsulerne har ogsaa Luner. Har Du Stats
understøttelse eller Legat at rejse paa, er Du 
næsten sikker paa at komme af Sted. Har Du 
det ikke, saa forsøg det alligevel. Der bliver 
spurgt, om Du har Penge til at leve for i den 
Tid, Rejsen gælder. Dertil maa svares Ja ; og 
uden rigelige Midler kan det ikke nytte at rejse. 
Det er ikke som i gamle Dage, hvor man altid 
kunde klare den, den Tid er desværre foreløbigt 
forbi. Svende, der ingen Penge har eller saa 
godt som ingen, maa absolut fraraades at rejse ud. 
Der er ganske vist Konsulerne. Men bortset 
fra, at en fribaaren  Svend kun nödigt, i yderste 
Nødsfald, beder om Hjælp (det er kun Slap- 
svandsene, der har Forkærlighed derfor) hos 
Konsulerne, er den Hjælp disse yder, hverken 
hurtig, rigelig eller behagelig. Det er nok saa 
godt at kunne stole paa sig selv og paa ens 
Pengepung.
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Som Land til at arbejde og rejse i, er Tysk
land som bekendt en Saga blott, derimod skal 
der være ganske godt i Frankrig. I de fleste 
Fag er der Arbejde, og Rejsetilladelsen er ikke 
svær at faa. Var ikket Sproget vilde Frankrig 
for Øjeblikket være det mest ideale Land for 
Øjeblikket at rejse til. Fra Frankrig kan da 
rejses til Svejts, dersom man kan faa Tilladelse 
dertil; enten hos en Svejtserkonsul hjemme eller 
i Frankrig.

Lønnen er temmlig høj i Frankrig; men Le
vefoden ogsaa dyr. Et Par Malere, der er kom
men hertil fra Reims (i de ødelagte Departe
menter skal der være Arbejde nok for Bygnings- 
haandværkere) tjente dér 30 Fr. o m " D agen; 
men maatte saa give 14 Francs daglig for en 
ganske vist god Kost samt Logis.

I Svejts er Lønnen mindre; de fleste Fag 
har en Timmeløn fra 180—220 Cts. Men til 
Gengæld er Leveforholdene billigere (selv om 
de — gudbevares! — er dyre nok). Billigere 
end hjemme er det i alt Fald — i det store og 
hele. Hotelværelse kan — dersom man vil dele 
Værelse med en Kammerat — faas for en 11/a 
til 2 Fr. pr. Dag.

Haaber saa i ovenstaaende at have givet 
Oplysninger, der maa blive til Nytte for dem, 
der saa gerne vil over Sogneskellet. Let er det 
ikke nutildags at rejse. Dog haaber vi Svejtser
naver, at adskillige finder herned i Løbet af 
Sommeren. Stod det til os, gav vi alle Ind
rejsetilladelse! H. J. Larsen.

Kongresfonden.
C. U. K.s financielle S tilling .

Odenseforeningen har ikke alene ved Indsamlingen 
for Tysklandsnaverne opnaaet et usædvanligt fint Resul
ta t; men staar ogsaa m. H. t. financiel S tøtte af Kon
gressen som en fin Nr. 1 , ikke alene forholdsvis, men 
ogsaa reelt. Odenseforeningen støtter nemlig Kongres
fonden med 200 F r .! Afdelingen i Odense tæller ca. 80 
Medl. og er saaledes kun den femte største Afdeling 
hjemme. Dens Bidrag til Kongressen er om saa æreful
dere.

Endvidere har jeg som frivilligt Bidrag modtaget fra 
H ugo Andersson, Chicago Fr. 20.60 og fra W. R iisfeld t, 
St. Gallen 3 Fr.

I flere paa hinanden følgende Møder har H. B. for
øvrigt drøftet de af Afdelingerne stillede Lovændringer, 
samt alle de øvrige, særdeles vigtige Spørgsmaal, som 
Kongressen skal behandle: Bladspørgsmaalet, Statstilskud 
til C. U. K., Agitationsspørgsm aalet, Hjælpeaktionen for 
Naverne i Centraleuropa etc. etc. Jo mere H. B. fordy
bede sig i de forskellige Emner, jo  mere klart stod det, 
a t aldrig har en Kongres været saa nödvendig  som nu. 
De mange forskellige Spørgsm aal kan overhovedet med 
U dbytte ikke drøftes i Bladet, dertil er Pladsen fo r  ind
skrænket. Og skal Æ ndringen af vore Love ske udeluk
kende ved Generalafstem ning, bliver det en Afstemning 
omtrent i det blinde. Nej, først naar vi har haft Lejlig
hed til at høre u d fo rlig e  Beretninger om Forholdene i 
de forskellige Byer, og hört hvad Afdelingerne mener

om C. U. K.s fremtidigede Retningslinier, vil vi med Ud
bytte kunne lave ny Love og tage Bestemmelse i de 
mange andre vigtige Spørgsmaal. H. B. har derfor ved
taget at fastholde Kongressen og, dersom der skulde 
gaa længere Tid hen før de til Kongressen nødvendige 
Midler er til Stede, da hellere at virke lidt længere med 
vore nuværende Love. For at de Delegerede kan m ed
bringe et um iddelbart Indtryk af Afdelingernes D iskus
sion om Lo vændi ingerne, og for ikke at komme til at 
a t genoptrykke disse, er det vedtaget at udskyde Offent
liggørelsen af disse lidt endnu.

Kongresfonden  vedbliver altsaa at bestaa indtil de 
nødvendige Midler er der.

I mange A ar har Hovedkassen ikke m odtaget nogen 
S tøtte fra de tyske Afdelinger, og nu vanskeliggør Kro
nens Fald ogsaa Støtte fra de nordiske Afdelinger. Sam
tidigt er alle Udgifter stegen. M in  Løn kan — for at 
tale rent ud — ikke være mindre. Set i Forhold til, hvad 
Sam m enslutninger af samme Størrelse byder, er den lille, 
og mangt et Medlem, der arbejder i Fabrik  eller paa 
Værksted, tjener mere. Men stegen  er Lønnen altsaa. 
Dernæst er der Bladet. D ets Pris er stegen med 300% ; 
selv om det ikke mere kommer hver 14 Dag, udlignes 
dette slet ikke af den kolossale Prisstigning-

Alt vilde jo  imidlertid være gaaet godt, havde vi frit 
kunnet raade over vore Midler, men dette har den «vel
signede» Valuta for mange Aar tilbage sat en Stopper 
for. Skønt Medl. ikke med en Cts. mere i Kontingent 
har bidraget til de dyrere A dm inistrationsudgifter (som 
i andre Foreninger stadig h a r ’spillet Rolle, naar K ontin
gentforhøjelse skulde gennemføres), er Understøttelsen 
stegen. Før var Maximum 35, nu 50 Fr., ligesom Dag
pengene ogsaa er betydeligt forhøjede, og der paa den 
Maade selvfølgelig hæves mere Understøttelse. C. U. K. 
har Raad dertil, har jo  en lille Form ue liggende i Berlin, 
vil maaske enkelte sige. Bortset set fra, a t vi ikke havde 
haft saa mange Penge, havde vi frit kunnet raade over 
dem, idet Bladet da var kommen tiere ud og der ogsaa 
paa andre O m raader ikke var bleven sparet og spinket 
som Tilfældet har været, saa er der ogsaa dertil den Be
mærkning a t gøre at vor store Kassebestand i Berlin i 
Virkeligheden er et meget lille Aktiv, paa G rund af 
Markens ringe Værd.

I Skandinavien har vi langt vore fleste Medl., dér 
bliver ogsaa hævet den meste Understøttelse, dér har og
saa M erudgiften været størst i Anledning af den forhøjede 
Understøttelse. Penge som altsaa H. K. har m aattet und
være, da de skandinaviske Afdelinger er de eneste som 
alvorlig kommer i Betragt, naar Talen er at understøtte 
H. K. D ette lille — eller rettere store — Sidespring fra 
Spørgsm aalet: Kongresfonden, er gjort for at vise Medl" 
at H. K., som har m aattet tage alle Valutatab og sod1 
paa Grund af Valutaen er hindret for ikke at sige bum 
det i alle sine Dispositioner, ikke kan bære den store 
Merudgift, som Pasvisum-Forhøjelsen betyder for Kon
gressens Afholdelse. Desuden kan ovenstaaende ogsaa 
tjene til a t bevise, at C. U. K. fuldtud kan være den Un
derstøttelse bekendt, der gives, set i Forhold til det mi
nimale Kontingent og til, at Udgifterne er stegne paa 
alle O mraader. Fagforeningerne, er ganske vist mere Kamp
foreninger; men bortset fra, at ue t. Eks. i Svejts, heller 
ingen Penge har, naar der skal strejkes, er deres Under
støttelse heller ikke større, naar den store Del af Kontin
gentet, som er beregnet til Understøttelsesform aal tages 
i Betragtning. O g rene  Understøttelsesforeninger, der 
ikke faa større S tatstilskud end vi, yder heller ikke mere,



naar Kontingentets Størrelse (det for vort Vedkommende 
mindst er 5 0 %  mindre, sammenlignet med Fortjenesten 
før Krigen) tages i Betragtning. C. U. K. kan altsaa 
fuldtud være det bekendt, hvad den yder, og egentligt 
er det noget af et Vidunder, a t det overhovedet, under 
de mange vanskelige Forhold, Krigsaarene har medført, 
er lykkedes at opretholde C. U. K., der i saa høj Grad 
era fhængig af fri, naturlige Rejse- og Genreforhold, Lan
dene imellem.

Nu staar vi overfor vigtige O pgaver; med fuldt Ud
bytte kan disse kun blive drøftede paa en Kongres. F or
hold har medført, a t Kongressens S tatus er bleven om
stødt og den (Kongressen) derfor udskudt; Kongressens 
videre Skæbne er af H. B. lagt i Afdelingernes Haand, 
og noget mere naturlig t og dem okratisk kan man vel 
ikke tænke sig end, at Kongressens Afholdelse beror paa 
Afdelingernes egen Interesse, Vidsyn og E n erg i!

Afdelinger! S tø t K ongresfonden!
II. J. Larsen.

Resultatet af Generalafstemningen
den 20 M arts 1920.

1. A fh o ld e lse  a f  K on gres.
2. O p h æ v e lse  a f  E k sk lu s io n .

Afdeling
1

Ja Nej i Kij

A alborg.................................................... 11 1 3
Aarhus .................................................... 39 — 17 —
'Berlin .................................................... — — — —

3 — 3 __
Bremen .................................................... 8 — 8 —

1 1
D resden..................................................... 15 — 15 —

Düsseldorf ............................................ 9 — 9 —

F redericia........ ........................................ 7 — 7 —

Hamburg ................................................ 155 — 154 —-
‘Hannover..................................... ........... — — — —
H arburg ..................................... . ........... 8 — 8 —
H orsens..................................................... 18 — 18 —
Kiel......................... .............. 24 24
‘ K ristiania........
‘ København .. 
Mannheim...
Maribo .......
München . . . .  
Neumünster ..

1
12
9
5

—
1

12
9

—

Odense ........
Paris ...............

14
13

— 10
13

1
R anders............. 17 1 17Stavanger ....... 24 22
St. G a lle n ..... 1 1
Stockholm ....... 10 10
S ö d erte lje ......... 12 8 2
Trondhjem ..........
‘V ejle...........................

15 — 15
z

Zürich ....................... 17 17
Hovedkassen ............ 7 2 9 —

Tilsammen 455 3 414 6

Fra de med * betegnede Afdelinger har je g  ikke mod
taget noget Resultat.

K ristiania  har sendt mig Stemmeseddel, hvorpaa der 
er opført Ja for begge F orslagene; men uden Angivelse 
af hvor mange Ja.

Köhénhavn  har m eddelt mig, a t Afdelingen saa godt 
som enstemmigt har stemt for Forslagene, men ligeledes 
uden nærm ere Angivelse af Stemm etallet.

Fra Berlin , H annover og Vejle er overhovedet ikke 
meddelt mig det ringeste om Afstemningen-

For alle 5 Afdelinger gælder, at jeg  har skrevet dem 
fil for at faa et endeligt R esu lta t; men — som Medl. ser 
— uden Resultat. Red.

Indkommet til Indsamlingen för nödlidende 
Landsmænd i Tyskland og Östrig.

M odtaget fra Skand. C. U. K.s Afdeling i: Kr.
Aarhus 745.50
Horsens 100.—
Odense 1570.—
Randers 700.
Vejle 70.—
Kristiania 689.71
Trondhjem 195.—
Stavanger 150.—
Stockholm 62.50
Södertelje 53.37
Maribo 100.—
København 500.—

«Naverproppen» København 100.—
Foreningen for berejste H aandværkere i Aarhus 80.— 
Klub for berejste Haandværkere i Helsingør 307.—
M alermester P. Rasmussen, Hørsholm 10.—
N. P. Nielsen, Faxe Ladeplads 20.—
H attefabrikant G. Pragner 10.—
Urm agerne W est & Wikkeløv 10.—
2 hjemvendte Naver 2.—
C igarfabrikant E. Neergaard, S tuer 10.—
Bogbinder J. E. Johansen, Fredensborg 2.
Isenkræm m er Ch. Niel-en, Aars 10.—
Møller Madsen, Ludvigshaabs Mølle 10.—•
Gamle Naver i Kerteminde 107.—
Indsam let ved N averkarnevalet i København 75.—

» » en D am eaften i København 13.68
» paa Fodturen til Kongelunden 37.48

Solgt 1 kg Flæsk 5.—
T ilsa m m e n  5745.24

Ovenstaaende Regnskab gør ikke Fordring paa at 
være kom plet; siden jeg  fra Kassereren i København har 
m odtaget ovennævnte Tal har et P ar enkelte Foreninger 
indsendt yderligere Bidrag, deres nøjagtige Størrelse har 
jeg  dog ikke endnu. For dog ikke at trække Tiden for 
længe ud, har jeg da besluttet mig til at offentliggøre 
ovenstaaende, der om fatter langt de fleste indkomne Bi
drag. Senere vil de andre indkomne Bidrag blive offent
liggjort.

Foruden Bidragene i Kroner er der i Francs indkom 
met Bidrag fra Spetzlerfondet, Afdelingerne i St. Gallen 
og Zürich, samt fra 3 Enkeltmedlemmer. Men da disse 
Bidrag allerede engang er offentliggjort, skal de ikke her 
nærmere specificeres. Endvidere har Afdelingen i P aris 
indsamlet 256  Fr. (et overmaade pænt Resultat), som 
over Zürich er sendt til Hamburg, hvor det blev 8o9 M. 
>2 P fg .

At Indsamlingen har bragt et endog m eget fint Re
sultat, viser Tallene jo  tydeligt nok. Langt større Sam 
menslutninger end vor møder frem med Indsam lingsresul
tater, der blegner ved Siden af det af os fremskaffede.



28

Saagodt som hver Afdeling kan være sit Resultat bekendt. 
Skulde der være Grund til a t fremhæve en særlig Afde
ling, m aatte det være den ikke særlig store Odenseafde- 
ling, der har indsamlet om trent 1600 Kr.

Alt i alt er det en Indsamling, G. U. K. har Grund 
til at være stolt a f !

For Pengene er der som bekendt afsendt mange Pak
ker Levnedsmidler til Naverne i Tyskland, og har jeg 
haft Lejlighed til at sætte mig ind i Pakkeforsendelsens 
Regnskab. Dette vil dog ikke blive offentliggjort før det 
endelige Resultat foreligger.

Der er endnu en god Slump Penge tilbage, og hvor
ledes det er tænkt at anvende disse, kan læses andet
steds.

At der allerede er gjort meget godt for Pengene og 
at disse har spredt lidt Sol og Glæde i mangt et Naver
hjem i Tyskland, viser bl. a. følgende som en Afdeling 
har indsend t:

«Vi takker hermed paa det bedste Hovedbestyrelsen 
for de tilsendte Penge, vi modtog som julegave til For
deling blandt vore Arbejdsløse. Ligeledes vor Tak til alle 
dem, som har bidraget til at vi har kunnet faaet en saa 
kærkommen Levnedsmiddelpakke hjemmefra. Det eneste 
v i  kan gøre, er at blive trofaste Medl. af C. U. K. og af 
al vor M agt søge at vinde de endnu udenforstaaende. 
Selv  den mest indifferente og dvaske Landsmand maa 
vel nu faa Øjnene op for, hvad C. U. K. betyder for Skan
dinaverne i Udlandet.»

Hjælpen er givet uden Bagtanke, kun for at hjælpe; 
men kunde Indsamlingen dog bidrage til at gøre vore 
Medl. i Tyskland til trofaste Medl. og hjælpe til a t faa 
samlet Naverne i Tyskland under C. U. K.s Fane, var det 
noget, som vistnok alle vilde hilse med Glæde. Man kan 
ikke . sige, a t de skandinaviske Foreninger i Tyskland 
før Krigen havde et Medlemsantal, der nogenlunde sva
rede til de Skandinaver, der var i Tyskland; dertil stod 
altfor mange udenfor. Under «Æ depakkerne»s Regime 
er det bleven bedre. Og forhaabentligt beholder vi alle 
vore Medl., selv efter at «Ædepakkere» ikke mere er 
nødvendige. Ja mere end d e t: udvider  og befæster vor 
Stilling i T ysk land ! Red.

Til de t y s k e  Afdelinger!
Som det maaske vil være Jer bekendt, var der alle

rede i Vinters Tale om, at der nu til Sommer skulde 
Børn af Naver i Tyskland hjem til de danske Kødgryder 
for at faa lidt Sul paa Kroppen og lidt Rødme paa Kin
derne. Afdelingen i København har nu taget Sagen op 
og er der allerede sikret Plads til et ikke ubetydeligt 
Antal Børn i Ferien. Med Afdelingen i Ham burg er der 
allerede plejet Forhandlinger, og alene fra den By kom
mer der ca. 70 Naverbørn.

Til Afdelingen i København har jeg  sendt Antallet 
paa de Naverbørn, der er meddelt mig paa Statistik
skemaerne fra de tyske Afdelinger. Men for at ogsaa 
andre Afdelinger end Hamburg kan komme til at nyde 
godt af det her paabegyndte Arbejde, maa Afdelinger, 
som ønsker at komme i Betragtning, sætte sig i Forbin
delse med København.

De Afdelinger, som ønsker et Ferieophold i Danmark 
for deres Medlemmernes Børn, bedes derfor ufortövet 
drøfte det paa et Møde, hvortil alle Medl. er indbudt. 
Paa Mødet opsættes en Liste over de Børn, som kommer 
i Betragtning, og denne Liste, som maa indeholde Bør

nenes N avn  og A ld e r , indsendes da omgaaende  til J ö r 
gen Petersen , Esbjerggade 2$ 3, Kobenhavn  0 .

At Børnene ikke kan sendes af Sted i fint Puds, er 
vi klar over; men det gør heller ingen Ting. De skal 
nok blive paaklæ dt i Danmark. Dertil agter vi bl. a. at 
bruge en Del af de Penge, som endnu er i Behold fra 
Indsamlingen. Ligesaa ventes, a t meget vil blivet give fri
villigt, saa Børnene efter en Ferie, som forhaabentligt 
altid vil komme til a t staa i et gyldent Skær for deres 
Øjne, kan vende hjem, runde og trinde og pænt paa
klædte, til Far og Mor!

Endvidere bedes de tyske Afdelinger ogsaa behandle 
Spørgsm aalet om fornyet Tilsendelse af Levnedsmiddel
pakker. Ved Opstillingen af Liste over Medl., der ønsker 
en Pakke, bedes dog ikke gaaet skematisk frem. Vi véd 
vel, a t Nøden trykker saa godt som alle; men da det jo 
ogsaa var rart, om nogle af Pengene kunde opbevares 
til Vinter, hvor Nøden jo  altid er størst, bedes denne 
Gang om , kun at lade de Medl., der sidder haardest i 
det, a t komme i Betragtning. Ogsaa denne Liste indsen
des til Jørgen Petersen, der forestaar Hjælpeaktionen for 
Tysklandsnaverne og som fortjener en oprigtig Tak for 
det store, uegenyttige Arbejde, han har udført i Sagens 
Interesse. H. J. Larsen.

En Fyrretyveaarig.
en 5 J u n i  1880 blev Skandinavisk Forening  
Zürich  stiftet, og fejrer Foreningen altsaa nu 
førstkommende 5 Juni sin 40aarige Stiftelses
fest — — —.

Fra gam mel T id  har Svejts udøvet T iltræ kning paa 
de skandinaviske, rejselystne Arbejdere. Foruden den 
enestaaende, prægtige Natur, var der ogsaa saa godt som 
altid Arbejde at faa. Svejts har og havde, næst efter 
Belgien, den stæ rkest udviklede Industri af alle de euro
pæiske Smaalande. I dets store, moderne M askinfabrik
ker var meget at lære, og for det meste ogsaa Arbejde. 
Industrien gød L i v i  Handel og Haandværk ; og da Svejt
serne foretrak det behageligere og mere lønnende Ar
bejde: at handle, samt drive Hotelvirksomhed, var der 
da altid god Arbejdslejlighed for Haandværkere. Fra 
Syd og Nord strømmede de til den lille, rige Alperepu- 
blik — og der var ogsaa Sönner fr a  Norden  i den store 
Flok, der mest om F oraaret væltede ind over Helvetiens 
Grænser.

Ja, der var saagar mange Skandinaver, der søgte til 
Svejts — og blev der længe. Dertil m aatte de, dels for 
Naturens, dels for A rbejdets Skyld. Og naar de først 
var der, opdagede de snart, hvilket lille herligt Land 
Svejts i Grunden var. De fleste kom fra Tyskland, hvot' 
over Bismarcks dystre Aand rugede og kvalte alt frit og 
utvungent Liv. I Svejts hvor saa mange af Frihedens 
Forkæmpere, ogsaa dem fra Tyskland, havde fundet Fri
sted, kunde man derimod omtrent gøre, hvad man vilde- 
Man kunde synge saa meget man vilde og hvad  man 
v ild e ; man kunde lave Foreninger uden først ærbødigst 
at indhente M yndighedernes Tilladelse dertil, ogsaa vat 
man under M øderne fritagen for en Gendarm s «behage- 
lige» Nærværelse.

D et varede ikke heller længe før Skandinaverne i 
Svejts sluttede sig sammen, i Lighed med hvad mange 
af Svejt’s andre Gæster gjorde. Og Skandinaverne gjorde 
mere. De bænkede sig ikke smaaligt hver for sig. Nej- 
Nordmand, Svensker og Dansker sluttede P agt sammen! 
Og saaledes opstod de skandinaviske  Foreninger. Det
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Sted i Svejts, hvor den første skandinaviske Forening 
blev dannet, var ved L im m ats  og Zürichersöens Strand.

Saalidt som det er nogen Tilfældighed, at Züricher
foreningen næsten altid var den störste Forening i Svejts, 
saa lidt er det en Tilfældighed, at den ogsaa er den 
ældste Forening. Foruden at Zürich var og er Svejt’s 
største By, er det ogsaa Svejts’ største Industri- og H an
delsby — ingen død Embedsmands- eller T uristby; — 
dertil kommer saa, at Zürich ligger overordentligt cen
tralt. Det var derfor intet Under, at Skandinaverne først 
fandt hinanden i Limmats Athen — og holdt saa godt 
sammen, at Foreningen i de 40 lange Aar a ldrig  ind
gik.

40 Aar betyder for et Menneske ofte et indholdsrigt, 
et bevæget Liv; og naar man skal karakterisere de hen- 
rundne 50 Aar, stemmer det i endnu højere Grad for 
Züricherforeningen. I de fleste skandinaviske Foreninger 
var der Liv, ud og ind gik det som i et Dueslag (nu 
forhindrer Rejselivets Stagnation dette). Ikke saa snart 
havde man lært de ny Medl. at kende og kommet til at 
holde af dem, før de igen forsvandt. Og ikke mindst var 
dette Tilfældet i Zürich. Dog var der altid en gammel 
fast Stok, som ganske vist blev splittet ad i det for C. 
U. K. saa bevægede Aar :  1910; men siden da er der atter 
dannet en fast Stam m e af ældre Medl.

C. U. K. — i Først efter at denne blev dannet i 1900 
har de skandinaviske Foreninger faaet et mere bevidst 
og moderne Præ g over sig, faaet det, der hæver dem op 
over det gammeldags-ensidigt-lokale. Længe varede 
det ikke før Ziiricherforeningen indtog en frem skudt 
Plads indenfor Centralisationen, ikke mindst efter at Ho
vedbestyrelsen blev flyttet hertil i 1907.

At det ofte er gaaet og gaar livligt til, naar en F or
ening har en saa m angeartet Opgave a t varetage som 
Ziiricherforeningen, er ikke til a t undres over; men trods 
alt som ofte sagligt kunde skille, har K am m eratskabet 
været holdt højt i Æ re i Zürich, som i alle skandinaviske
Foreninger.

I mange A ar var Züricherforeningen den største af 
alle C. U. K.s Afdelinger. I de ulykkelige A ugustdage i 
1914 smæltede den da pludselig sammen til en Snes Med
lemmer, et Medlemstal, som den form aaede at holde saa 
nogenlunde under hele Krigen. Og naar den nu fejrer 
sit 40 Aars Jubilæum sker dette under en Renaissance
periode. Saagodt som alle Zürichernaver er det lykke
des at samle indenfor Foreningen, saa den nu tæller en 
40 Medl. og er langt den største (Zürich er forøvrigt 
ogsaa den eneste Svejtserby, hvor der nu findes Naver i 
større Antal) Forening syd for Hamburg.

Og naar nu vi Ziirchernaver samles om et festdæk
ket Bord den 5 Juni, da vil vi lade Tankerne gaa tilbage 
til alle de glade, kam meratlige Timer, vi havde med dem, 
som nu enten er søgt hjem til de hjemlige Strande, eller 
som er draget bort til det store ukendte Land, hvorfra 
ingen vender tilbage. Vi vil mindes H ertz, Kronenberg 
og Johs. Spetzler (hvilken fra 1882 til 1907, i over 25 
Aar, var Ziiricherforeningens Kasserer, og til hvis Minde 
Züricherforeningen har stiftet Spetzlerfondet). Ja, vi vil 
mindes mange af dem, som slog deres Kno i N aver
bordet i Zürich — og mangen en venlig Tanke vil fra 
det høje Nord flyve til Zürich den 5 Juni.

Og ogsaa C. U. K. vil rette en Tak til Foreningen 
for m angeaarigt, trofast og ofte (under Krigen) haardt 
Arbejde. Men naar vi med Vemod i Sind og blanke 
Øjne har mindet den hensvundne Tid, vil vi rejse os og 
udbringe et Leve for F rem tiden , for de farende Svende,

som kommer. Endnu ligger mørke Skyer over H im m elen; 
men som glade Haandværkere er vi Optim ister. Og hvad, 
har ikke allerede et halvt Dusin rejsende Svende hængt 
deres Rygsæk paa Knagen i Zürich i den underskønne 
Maaned Maj. Noget, der ikke er sket siden Anno dazu
mal, da Verden endnu var i Lave!

Ganske vist ekisterer heller ikke i Svejts de gode 
gamle Forhold. Friheden er ogsaa her sunket svært i 
Kurs. Og for 5.70 Fr. kan man ikke mere skubbe lidt 
haardt til en Politibetjent. M enjuforanderligt i deres m aj
estætiske Ro staar endnu de vældige Bjerge. De kan ikke 
udryddes som Friheden, og dem m aa  Nordens Sønner se 
den Dag i Dag som for 10 Aar siden.

Og skulde det ske. at vor Taalm odighed dog bliver 
stillet paa en haardere Prøve end beregnet, a t det dog 
vil vare længere end vi tænker før Grænserne bliver 
lukket op, vil vi Zürchernaver af al vor M agt søge at 
undgaa at blive mosgroede, forkalkede Væsener, som ikke 
mere har noget tilfælles med fri Naver. Engang imellem 
vil vi slaa i Bordet og synge den evig-unge Vise:

Jag  gi’r F a’n om hela Verden ramler,
Och om hela Verden går i Kvas.
Når jag  hör den friska Sangerskara 
Och jag  har min pipa och m it Glas.
------- Men for vor Glas, vor Pige og vor «pipa» vil

vi ikke glemme, at det dog kun er en D el a f Livet, a t 
vi ogsaa har alvorlige Form aal: at samle og stötte Skan
dinaverne i U dlandet — i Fællesskab med alle vore gamle, 
berejste Kamm erater hjemme. Og for de Form aal vil 
Skandinavisk Forening Zürich stedse efter beskeden Evne 
staa V a g t!

Ziirchernaven.

D a g b o g sb la d e  fra  en  R ejse  til S y d a m er ik a
af Johs. Bertelsen, Kobenhavn.

IX.
2—3 M inutters Gang fra Paseo de Julios Sump og 

fra mine bristede Forhaabningers Hotel, ligger Byens 
fornem ste Plads, Plaza de Mayo. Det, der giver Pladsen 
et særegent Præg, er Præsidentens Bolig — i daglig Tale 
kaldet «Det lysegule Palæ». Det er muligt, at en E ks
pert paa A rkitekturens Om raade vilde benytte T illægs
ordene «mægtigt» og «stilfuldt» om Palæet, og det er 
ogsaa muligt, a t det i saa Tilfælde vilde være berettiget; 
men i det Par Aar jeg  næsten daglig passerede forbi P a
læet, var det mig ikke m uligt en eneste Gang at blive 
imponeret. D et skal ikke være nogen Fornærmelse mod 
Dem, Hr. Præsident, Dr. Roque Såenz Pena — eller hvem, 
der nu præsiderer i «Det lysegule Palæ» —, men var jeg  
i deres Sted, vilde jeg  sætte Senatet Kniven paa Struben 
og forlange en mere standsmæssig Bolig ! P laza de Mayo 
er det samme for Indbyggerne i Buenos Aires som Raad- 
huspladsen er for Københavnerne. H er samles Folk paa 
Republikkens Festdage eller naar andre Begivenheder 
sæ tter Sindene i Bevægelse, her stiller Soldaterne — 
sikkert Verdens elendigste — til Parade og her afholdes 
en Gang imellem en Pibekoncert for Præsidenten, naar 
han har m ishaget sine Børn. T il venstre for «Det lyse
gule Palæ» ligger Byens største og dyresteHoteller og til 
højre den ærværdige, tem pellignende Domkirke. Mellem 

Plaza de Mayo og Plaza del Congreso løber Buenos Aires’s 
Hovedaare, den flotte og statelige Avenida de Mayo. En 
af de første Bygninger i Gaden er det nye Raadhus, der 
dog ikke tager sig særlig im ponerende ud, da det ligger
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indeklemt mellem to Skyskrabere, hvoraf den ene tilhører 
Bladet «La Prensa», der er Sydam erikas største Blad og 
som Institution betragtet sikkert Verdens ypperste. 1 Mil
lionpaladset er indrettet en Række Kontorer og Lokaler, 
hvor Bladets Læsere kan faa gratis Lægehjælp, Raad i 
juridiske Anliggender, Patenter og Opfindelser bedømt 
og undersøgt; ja , om det saa er Børnene, kan de faa 
gratis Undervisning i Sang og Musik. Gennem egen 
traadløs Telegrafstation staar Bladet i hurtig og paali- 
delig Forbindelse med Omverdenen. 11913, da Jernbane
ulykken skete ved Bramminge, læste vi i Buenos Aires 
derom endnu før mange i Danmark var bleven gjordt 
bekendt med Katastrofen. Denne fandt, som man maaske 
vil erindre, Sted en Lørdag Efterm iddag ved 5-Tiden, og 
allerede Søndag Morgen ved 7-Tiden bragte «La Prensa» 
Meddelelsen. Telegram m et var selvfølgelig ganske kort 
og omtalte kun de døde og saaredes Antal sam t at en 
Rigsdagsmand var blandt de omkomne; at denne var 
Sabroe erfarede vi først ved de danske Blades Ankomst 
en M aanedstid senere. «La Prensa» udgaar 3 Gange om 
D agen : 1 M orgenudgave (36 Sider), I M iddagsudgave 
(22 Sider) og en Aftenudgave (36 Sider). E t andet af 
Byens store Blade «La Nacion» har sat en Verdensrekord 
med Hensyn til «stort Nummers, idet paa Hundredaars- 
dagen for A rgentinas Selvstændighed den 25 Maj 1910 
udgav et Nummer paa 800 (otte hundrede) Sider. I dette 
kolossale Nummer skildrer Nationens bedste Skribenter 
paa en udførlig Maade Argentinas Historie ledsaget af 
Hundreder af Billeder. Amerikansk!

P aa Plaza del Congreso, hvor Avenida de Mayo 
munder ud, ligger det nye og elegante Congrespalads. 
Det er en pragtfuld og imponerende Bygning, som en
hver A rgentiner med Rette kan være stolt af. Pladsen, 
hvorpaa Congresbygningen ligger, har sin egen straalende 
Historie, der paa varierende Maade fortælles hver nyan
kommende Emigrant. Da Buenos Aires under Hundred- 
aarsfesterne for sin Uafhængighed i 1910 skulde huse 
den panamerikanske Congres, fandt Senatet at P arla
mentets Omgivelser var for tarvelige. Saa satte man et 
Hundrede Ingeniører og nogle Tusinde Arbejdere i Gang, 
rev 5—600 Ejendomme ned, jævnede et halv Snes G a
der med Jorden, planerede Pladsen og lavede den til en 
pragtfuld Park med Palmer, Grønsvær, Springvand osv. 
—- altsammen i Løbet af et Par M aaneder! All righi!

I enhver Storby spiller som bekendt Parker og P lad
ser en overordentlig stor Rolle for Sundhedstilstanden, 
og dette gælder selvfølgelig i ikke mindre Grad i de tro 
piske eller halvtropiske Byer. Den største Park i Buenos 
Aires er Palermo-Parken', der dækker et Areal af 367 
Hektar, og denne er for Buenos Aires hvad Hyde Park 
er for London, Bois de Boulogne for Paris eller Central- 
Parken for New-York. En mere storslaaet P ragt end den 
de argentinske Bourgeoisidamer udfolder, naar de kører 
deres daglige Prom enadetur gennem Palerm o-Parken, 
finder man sikkert ingen Steder. Dragterne, der straaler 
af Guld og Diam anter, er efter nyeste Pariserm ode; 
Hatten, der balancerer paa den skønne Senoritas tomme 
Hovede, ligeledes. Sjalet, der dækker de nøgne, hvide 
Skuldre, er af fineste orientalsk Oprindelse. Ekvipagen 
eller Automobilet, der er tæ t besat af Tjenere i diskrete 
Liberier er af nyeste Konstruktion og fra de fineste og 
bedste Karosserier . . . Ustandselig bevæger Køretøjerne 
sig fremad under Palm erne . . . .

Amerika er jo  M odsætningernes Land. Intet Sted 
findes saa overdaadig P ragt — og ussel og ydmygende 
Fattigdom.

Et af de første Spørgsmaal, der melder sig for den 
nyankomne Em igrant er selvfølgelig Sproget. D ette er, 
naar undtages Brasilien, hvor der tales Portugisisk, over
alt i det øvrige Sydam erika Spansk. Man kan om Bord 
paa U dvandrerdam peren have læst nok saa flittigt i Kr. 
Nyrops Lærebog, naar man kommer i Land og skal om
sætte det lærte i Praksis, staar man ganske uforstaaende 
overfor den rivende Strøm , der flyder een i Møde. Og 
alligevel kan det vel ikke siges at være saa forfærdeligt 
svært; hvis man til a t begynde med bliver sat ud i Cam 
pen (paa Landet) blandt lu tter Spaniere vil Spansk i 
Løbet af forbausende kort Tid kunde puttes ind i H jer
nen paa een. Men derfra og til at kunne tale Sproget 
fuldkomment er der lang Vej ; Spansk er indsvøbt i saa 
silkebløde Former, at en Nordeuropæer saa at sige aldrig 
lærer det som sit eget. Men dette kan man som Em i
grant se bort fra; for ham gælder det kun at gøre sig 
forstaaelig.

Efter Ankomsten til A rgentina bliver man nødt til at 
revidere sine Anskuelser paa adskillige Punkter, og man 
synes nærmest, a t det er underligt Land man er kommet 
til. Man kan saaledes gaa ind i en Kolonialforretning og 
drikke sig «pærefuld», hver eneste Kolonialforretning er 
nemlig tillige Restauration, og man køber sine fotogra
fiske A rtikler paa A poteket! Overalt, hvor man kommer 
frem, vil man se Folk ryge Cigaretter. Kommer man ind 
paa et offentligt Kontor opdager man at hele Personalet, 
lige fra Kontorchefen til den lille uniform erede Piccolo, 
har gule F ingre af at holde C igaretten. Man løber om 
et Hjørne og støder mod en Politibetjent, der er udrustet 
til Tænderne, med Sabel, Revolver osv. — og i Munden 
dingler en C igaret! P aa enkelte Sporvejslinier er det for
budt at ryge inde i Vognene — men paa Forperronen 
staar Konduktøren og dam per løs! M æ rkeligt; det er 
som var hele Nationen bjergtagen af denne C igaretryg
ning; men enfln, man vil selv hurtig naa til a t gøre det 
af med 20—30 S tykker om Dagen. I Forstæderne er det 
ikke noget usædvanligt Syn at se et helt Hus blive flyt
tet. En Familie bor f. Eks. i Calle X, er godt tilfreds med 
Huset, men synes bedre om Calle Z. W ell! Familien 
behøver ikke at hente Flytteom nibus og ligge i et syn
digt Roderi i dage- eller ugevis. Nej, de bliver ganske 
rolig, hvor de er, medens der sæ ttes et Spil op, et Par 
Heste spændes for — Spillet staar ved tykke Reb i F or
bindelse med H uset — Hestene løber rundt og rundt i 
en Uendelighed, og Flytningen tager sin Begyndelse. Det 
gaar ikke hurtigt. Spillet skal jo  flyttes en Gang im el
lem, men til Gengæld behøver man ikke at være angst 
for at have glemt n o g e t!

I Buenos Aires’ gamle Bydel vil man endnu kunne 
se Mælkemanden komme trækkende med sin Ko. Om 
Halsen bærer Koen en K lokke; er der Forretning at lave, 
sætter M anden sig ganske roligt ned m idt i Vejens Snavs 
eller Æ lte [og m alker løs. Det er vel ikke hygiejnisk, 
men man er garderet mod Vareforfalskning, og det er 
sikkert noget enhver Husmoder Verden over vil vide at 
goutere. Efter Mælkemanden arriverer Grønthandleren. 
Han er mere moderne. H an kommer ridende, siddende 
mellem to store Sække, der indeholder Varerne. At 
Hesten er gammel og radm ager og hvert Øjeblik truer 
med at synke i Knæ, forringer ikke i Kundernes Øjne 
den Værdighed hvormed han udbassunerer sine Varers 
fortrinlige Kvalitet.

* **
Kan det saaledes være vanskeligt nok for den nyan

komne nordiske Em igrant at finde sig til Rette i Mili
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eu’et, brister Sympatien imidlertid ganske afgjort paa et 
for ham saare vigtigt P unk t: Arbejdsforholdene. De var 
— for 7—8 Aar siden — af en saadan Beskaffenhed, at 
det var m eget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for 
en skandinavisk H aandværker at være med. Argentina 
styredes da af et Plutokrati, der betragtede den moderne 
Arbejderbevægelse som en Vederstyggelighed, og i T il
fælde af S trejker stillede den sig uden Tøven paa A r
bejdsgivernes Side, og Politiet og Soldaterne slog Util
fredsheden ned med haard Haand. Der fandtes ingen 
Fagforeninger, som kunde regulere Lønnen og Arbejds
forholdene i det hele taget, og dette i Forbindelse med 
M asseindvandringer af Spaniere, Italienere, Portugisere 
og andre nøjsomme Sydboere gjorde, at Lønnen laa paa 
et saa lavt Niveau, at den skandinaviske Haandværker 
m aatte friste en Tilværelse saa tarvelig og elendig, som 
tænkes kunde. Kun yderst sjældent kunde han give sig 
hen i det Liv, som en M illionby har at byde sine Ind- 
vaanere. Derfor have Dansk-Argentineren ogsaa Ord for 
at leve et indesluttet og glædeløst L iv ; og desværre traf 
man kun faa Danske, som havde bevaret de Interesser 
og Idealer, som havde L ivetsV ærd for ham i det gamle 
Land. Langt den største Del a f  de unge Danske vendte 
da ogsaa Næsen hjem igen efter kortere eller længere 
Tids Forløb. Grunden dertil var de elendige A rbejds
forhold og den Ensomhedfølelse og Hjemlængsel, der 
overvældede een stærkere dér end andre Steder. Det var 
ikke som i andre Lande, hvor man kom til e t nærbe
slægtet Folk, som man let sluttede sig til, hvis Sprog 
man instinktivt forstod og hvis Idealer og Fordomme 
man delte. En Nordbo gaar aldrig op i den argentinske 
Nation. Hans N atur staar Argentinernes meget fjernt, 
han har kun faa M eninger og Ideer tilfælles med ham, 
han lærer aldrig det spanske Sprog som sit eget. F or
hold og Omgivelser er saa helt forskellige. Sympatien 
glipper paa ethvert Punkt.

Og alligevel . . . .
Da man om Bord paa Udvandrerdam peren stod ud 

af Buenos A ires’ Havn, da følte man Koget af den nye 
Verden, af et Land i ustandselig Fremdrift.

Svende!
Rejser I hjem, tilmeld jer, 

de nordiske Afdelinger!

| |  Meddelelser fra Forretningsforeren.

Kvitterer for M odtagelsen af følgende Beløb: Zü
rich Fr. 72.10, Trondhjem  60.—, Södertelje 40.—, Horsens 
60.—, Odense 126 Kr. (i Noter), København 720 Kr. (i 
Noter).

I den i Bladet Nr. 5 offentliggjorte Adresseforteg
nelse er sket følgende Forandringer:
Horsens, U db .: Sophus Nielsen, Katsund 9 2. fra 6—7.

For de 4 Dødsfald, der offentliggøres i dette Numer 
klæbes Ekstram ærker. F o r  i A a r  sk a l d er  da til D a
to  k læ b es 10 E k stra m æ rk er . H. J. Larsen.

H o r sen s . G rundet paa vor gamle Kasserers A f
rejse valgtes Sophus Nielsen, Maler, Horsens, til Kas
serer.

Med skand. Hilsen!
M. H ostrup Jensen, Sekretær.

K iel. Paa vor Aprilgeneralforsam ling er som For
mand valgt Herrn. Jensen; som Kasserer Chr. Stentoft.

I Sommermaanederne afholdes Møde hver 2nden og 
44e Lørdag i Maaneden.

Med skand. Hilsen
Chr. Pedersen , Sekretær.

O d en se. Paa Generalforsam lingen her den 23-4 
genvalgtes til Form and Ch. Madsen, Kasserer W. Peter
sen, Sekretæ r undertegnede-

Med skand. Hilsen H. Andersen.
R a n d ers. P aa den ordinære Aprilgeneralforsamling 

valgtes som Form and M. N. Hald, Bogbinder, Randers; 
Kasserer V. Børglum, Maler, Randers; Sekretæ r under
tegnede, Maler.

Med Naverhilsen Oscar F. Andersen.
Z ü rich . Paa Aprilgeneralforsamlingen her genvalg

tes den gamle Bestyrelse: Formand H. J. Larsen, M urer; 
Kasserer Kaj Andersen, Jerndrejer; Sekretæ r underteg
nede F arver; alle af København.

Med Naverhilsen Svend W. Hartmeyer.

Fremad!
H ar i «Svenden» last Zürichklubbens upprop «Fre

mad!» vilket mycket intresserar mig. Såsom varande i 
ett land där ingen C. U. K.-avdelning finnes så har jag  
ju  icke någon rösträtt inom föreningen, men jag  vill i 
alla fall meddela min tanke om en C. U. K.-Kongress, 
För min personliga del så gillar ja g  idéen fullständigt. 
Har m änga gånger tänkt a tt någonting i den vägen borde 
göras, och om kongressen kommer till stånd så hoppas 
ja g  a tt alla delegerade göra sitt allra bästa för C. U. K. 
Likaså vill jag  till alla C. U. K.-medlemmar framställa 
den uppm aningen att inte tappa inträsset för vår förening. 
Kaste bort slöheten, kom till mötena, betala kontingen
terna regelbundet, agitera bland kam raterna på de olika 
arbetsplatserna och försök att skaffa så många nya med
lemmar som möjligt. Om man någon tid vistas i e tt land 
som detta så får man m ånga gånger med saknad tänka 
tillbaka på alla de roliga stunder man tillbringat i C. U. 
K .-klubbarna i Europa. Så ville jag  till svenskarne inom 
C. U. K. säga: Ryck upp Eder! Låt det någon gång i 
vår tidning synas, a tt vt inte glömt skrivkonsten, jag  tror 
a tt sam arbetet mellan skandinaverna skulle växa ännu 
starkare om de genom några rader i «Den far. Svend» 
visade sitt inträsse. Så en hälsning till alla naver.

Chicago i April 1920.
Med skand. Hilsen

H ugo Andersson.

Ny Afdelinger.
har vi faaet i Nykøbing F. og Slagelse. Af 
større danske Byer mangler vi nu kun Afdelin
ger i H elsin gör, E sbjerg og K old ing. I 
Sverige maa vi se at faa genoprettet Afdelingen
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i Göteborg. Hvem kan give mig Adresser paa 
Naver, der i de nævnte Byer vil være med til 
at oprette Afdelinger?! Da jeg, trods megen 
Skriven, i lang Tid ikke har hørt noget fra 
B ergen, vilde jeg ogsaa være taknemlig for 
Oplysninger om Forholdene i Afdelingen dér.

Red.

t
Afdelingen i Hamborg har følgende 3 Med

lemmers Død at beklage:
Medlem Nr. 6074 (Passiv)

Auguste Christensen
Enkefrue, født i Lassan, den 24-1-71. Indtraadt i 
Hamborg 21-11-17.

Død i Januar 1920.

Medlem Nr. 6088 (Aktiv)

M artin Andersen
Snedker, født i København, den 23-1-88. Indtraadt 
28-4-17 i Hamborg.

Død den 1 Marts 1920.

Medl. Nr. 6053 (Passiv)

Christen C hristensen
Skræder, født i Ulfborg den 11-10-56. Indtraadt
27- 9-17 i Hamborg.

Død den 9 M arts 1920.
Hamhor g er  a f  delingen.

Medlem Nr. 2782 (Aktiv)

Carl Lüneborg
Snedker, født i Haderslev, den 5-6-59. Indtraadt
28- 8-02 i Frankfurt a. M. Død den 21 M arts 1920.

Med Afdøde er ikke alene et af C. U. K.s 
ældste men ogsaa et meget interesseret Medlem 
gaaet bort. I mange Aar holdt Lüneborg Wies- 
badenerafdelingen oppe; men ogsaa efter dennes 
Indgaaelse vedblev han at være et trofast Medlem, 
der stadig var interesseret i C. U. K.s Fremgang. 
Da Afstemningen i første Zone i Sønderjylland 
fandt Sted, deltog Lüneborg ogsaa i denne ; og dér 
i sin kære Hjemstavn paadrog han sig den Lunge
betændelse, der medførte hans for tidlige Død.

Hovedkassen.

Æ ret deres M ind e!

Odensenaver se her!
Som m erprogrannn for 1920:

Söndagen den 30  M a j:
C ycletu r t il S lu k efter  K r o ; Afgang fra Flakhaven 
Kl. 8 Morgen.

Lørdagen den 12 J u n i:  S a m m en k o m st m ed D a m er
(Hotel Royal) V indegade: Underholdning med Bal, 
fra 7!/2—11 Aften.

Søndagen den 4  J u l i : Afholder Foreningen sin aarlige 
S k o v tu r  med vore Damer, til Faaborg-Dyreborg, pr. 
Bil. Frokost Glam sbjerg Kro. M iddag: Dyreborg eller 
Voigts Minde, Aften: Fangel Kro.

Afgang fra Albani Torv Kl. 9 pr.
Den 24-25  J u li:

S p æ k jæ gertu r t il W ed e lsb o r g ; der overnattes i 
Ejby.

Nærmere bekendtgøres paa Moderne ved Opslag. 
Lørdagen den 7 A u gu st;

S a m m e n k o m st m ed  D a m er (Hotel Royal) Vinde
gade : Underholdning med Bal, fra 71/‘i—11 Aften. 

Lørdagen den 21 A u gu st:
M a a n esk in stu r  til S tige-K ro , pr. B aad; nærmere 
bekendtgøres ved Opslag paa Møderne.

Søndagen den 11 S ep te m b er  ;
N öd d etu r t il W a se n io se g a a r d  og H esbjergSkove; 
nærmere bekendtgøres ved O pslag paa Møderne.

F estu d v a lg e t.
M edl. b ed es  u d k lip p e  og  o p b e v a r e  P ro g ra m m et!

e Svejtsernaver! §
© Lördag, den 5 Juni fejrer Züricherforeningen © 
(§ sin 40aarige Stiftelsesfest og haaber vi den Aften @ 
(å at kunne samles med Medl. fra de andre Svejtser- | |  

afdelinger! Vi véd vel, a t Rejsen langtfra er bil- X 
lig, men vi synes at vor Fødselsdag vilde være P 

@ den bedste Lejlighed til at samle alle dem, der i @ 
(ft de mange K rigsaar trofast har holdt Skansen i (ft 
W Navernes gamle, forjæ ttede Land, til et gem ytlig t, ~ 
P kam m eratlig t Samvær. Efter beskeden Evne vil P 
@ vi ogsaa bidrage vort til, at Rejsen bliver mere (Q) 
(ft overkommelig, idet vi for Medl. fra andre Afde- (ft 
y  linger sørger for Logis. Lørdag den 5 Juni Kl. 7 ~ 
P begynder Festen, derfinderS ted  i Hulen («Rothaus») P 
© med Fællesspisning ä 5 Fr. Kuverten (inklusive 1/3 © 
© Vin); for Gæster er Prisen dog kun 2.50 Fr. (ft

Efter Spisningen Underholdning og Bal til Kl. 2. W 
P Om Söndagen  (i Tilfælde af godt Vejr) Ud- P 
§  flugt paa Ziirichersøen til Belvoir. ©
(ft Svende kom til Zürich  den S J u n i ! Og send (ft 
X os Meddelelse derom, senest Torsdagen før. JsJ
P  Med Hilsen og H aandtryk P
9  . . . .  ,  . 9Z u n ch er f orenm gen .

K öben h avn  C. II. K.
Club for berejste Skandinaver har Lokale i Arbejderforeningen 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - af 1860, Herre Voldgade 92
Sam kvem slokale: H aandværkerkafeen, St. Hans Torv.

hvor Brevskabet forefindes og hvortil al Post 
bedes adresseret.

Mødeaften hver Lørdag Kl. 9. — Se op, naar I kommer 
hjem, I farende Svende!

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.



Til Afdelingerne!
Paa vort sidste Møde har vi ret grundigt 

drøftet Kongressen og hvad der staar i Forbin
delse med denne, og har taget følgende Beslut
ninger :

l Betragtning af, at der til Dato — trods 
flere Opfordringer — kun er indgaaet faa fri
villige Bidrag til Kongressen, saa at der endnu 
mangler ca. 1000 Ivr., før Kongressen er sikret 
økonomisk, retter vi hermed en sidste Opfor
dring til Afdelingerne om —- saafremt de ønsker 
Kongressen afholdt i Sommer — at støtte den 
økonomisk. Afdelinger, der vedtager at gøre 
dette, bedes straks sende Meddelelse derom.

Skulde de manglende Penge indkomme, vil 
der da i næste Blad blive meddelt, hvornaar og 
hvor Kongressen finder Sted. Antagelig vil den 
da blive afholdt i Aarhus eller København. 
Skulde den afholdes i Hamburg, bliver den end
nu meget dyrere.

Saafremt Afdelingerne ikke viser Sagen In
teresse, er vi da for at udskyde Kongressen til 
Paasken IQ21 og indtil da arbejde videre med 
vore nuværende Love. Til den Tid vil saa vel 
nok de nødvendige Midler være tilstede. Selv 
om dette skulde være Tilfældet allerede paa et 
tidligere Tidspunkt, f. Eks. nu til Efteraaret, er 
vi dog for at vente med Kongressen til Paasken, 
da der jo kun vil være 1/a Aar til denne, og 
Kongressen vil blive betydelig billigere dersom 
den afholdes Paasken over.

Samtidigt besluttedes det at offentliggøre de 
indkomne Æ ndringsforslag til Lovene. Dels > 
ønsker Afdelingerne at se deres Forslag offent- j 
liggj°rt, dels giver disse ogsaa et godt Begreb { 
om, at kun en Kongres virkelig vil være i Stand j 
til med Udbytte at tage Stilling til de mange, i 
forskellige Forslag, der er stillet. Og saa er I 
Æ ndring af Lovene kun et af de mange Punk- I 
ter, som en Kongres skal behandle. Vi har før i 
i Bladet paapeget, hvor mange vigtige Spørgs- 
maal, der venter paa en Løsning. Vi er derfor 
stadig af dén Overbevisning, at en Kongres er 
n ö d v e n d ig  for C. U. K. og vil give os de ud

givne Penge mangedobbelt igen. Skulde For
holdene vise sig stærkere end os, vil vi dog 
ikke af den Grund glemme Kongressen,- men 
haabe at kunne sammenkalde den i Paasken 
1921.

Vi beder Afdelingerne tage Stilling til oven- 
staaende og vilde vi ogsaa være taknemlig for 
at høre, hvad disse mener om det her frem
satte.

Med skand. H ilsen!
Hovedbestyrelsen for C. U. K.

Forslag til Ændring af Lovene.
Nedenstaaende bringes de indkomne Forslag, deri

blandt er ogsaa enkelte Forslag fra Medl. Da disse ikke 
kan stille Forslag uden gennem H. B., staar denne ogsaa 
som  Forslagsstiller for disse. Dog er i Paranthes ved- 
føjet, hvem der egentligt har stillet Forslaget. H. B. har 
vedtaget at fremsætte de af disse Enkeltm edlem m er stil
lede Forslag, da der i flere af disse er nedlagt gode 
Tanker. Dog beholder H. B. sig Ret til senere at tage 
endelig Stilling til de saaledes frem satte Forslag.

§ 2, andet Stk., tilføjes efter «Hovedkassen >: liggen
de By, respektive Afdeling. Dresden.

E fter § 2 indføjes en ny Paragraf:
«Naar der i et Land, hvor der ikke i Forvejen findes 

nogen Afdeling af C. U. K., findes mindst 5 Medlemmer 
under H. K., kan H. B., om Forholdene taler derfor, op
rette en Landsafdeling for vedkommende Land, hvortil 
da de forhaandenværende Medlemmer overføres/.

Ved en saadan Afdelings O prettelse gives der de 
Medlemmer, der kommer i Betragtning, skriftlig M ed
delelse derom, sam t om, hvem der af H. B. er valg t til 
Afdelingens Form and indtil Kalenderaares Udgang. I de 
følgende Aar vælges Form anden ved skriftlig Afstemning 
mellem Landsafdelingens Medlemmer.

Det er Formandens P ligt at føre Afdelingens Regn
skab, indkræve Bidragene, udbetale Understøttelserne og 
afregne med' Hovedkassen, sam t at udsende Medlems
bladet til Medlemmerne.»

H. B. (Toft.)
§ 3  omforandes t i l :
Medlem kan enhver blive, som har Indfødsret i Skan

dinavien, ligesaa Udlændige, som er et skandinavisk Sprog 
mægtig.
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Dog maa alle være Medlem af deres Fagorganisation. 
Undtagrie herfra er de, hvis S tilling ikke tillader dem at 
staa i nogen Organisation, og kun med Sanktion af H. B.

Dresden.
I § 3 bliver «med Sanktion af H. B.», slettet.

Hamburg.
§ 3 forandres til: Enhver Person, som har skandi

navisk Borgerret, kan blive optaget som Medlem.
Harburg.

§ 3, første Stk., tilføjes: Børn af gifte bosiddende 
Medlemmer (Skandinaver), som ikke er Sproget mægtigt, 
kan optages som Medlemmer. München.

Til § 4 , første Stk., foreslaas as stryge alt hvad der 
staar efter «Understøttelse». Harburg.

I § 4 forhøjes Kontingentet til 20 Cts.
Hamburg.

1 § 4 forandres Sætningen om K ontingentet til «mod 
et ugentligt Kontingent af 15 Cts., hvorfor de erholder 
Medlemsbladet.« Stockholm.

§ 4, første Stk., forandres t i l : I C. U. K. kan optages 
Kvinder og Bosiddende som Medlemmer, mod et ugent
lig t Kontingent af 10 Cts. Saadanne Medl. har intet 
Krav paa Understøttelse, heller ingen Stemrrieret i C. U. K. 
Anliggender og kan ikke indvælges i Bestyrelsen.

Aarhus.
I § 4 indskydes efter «gifte« et Paranthes: (i Skan

dinavien, ogsaa ugifte). ‘ København.
§ 5, tilføjes : Saadanne Medl., der ikke inden eet Aar 

efter Optagelsen er afrejst til Udlandet, slettes af Kas
sen af den Afdeling, i hvilken Vedkommende er Medlem.

København.
§ 5 forandres til: I Skandinavien kan ikke berejste 

Skandinaver kun optages til et Kontingent af 15 Cts. 
Efter '/, Aars Forløb overgaar disse Medl. til at være 
aktive med alle disses P ligter og Rettigheder.

Kristiania.
Da de nordiske Afdelingers Vækst i høj Grad af

hænger af Spørgsm aalet: «Uberejstes Optagelse som Med
lemmer af disse», foreslaar Undertegnede, at § 5, samt 
alle de i Forbindelse med den staaende Bestemmelser, 
stryges i dens nu gældende Form og i S tedet for gives 
følgende Ordlyd:

«I Skandinavien kan unge Haandværkere, som for 
første Gang agter at rejse til Udlandet, kun optages mod 
et Indskud af 5 Fr., for hvilke den stedlige Kasserer ud- 
færdiger en Medlemsbog, hvori der indklæbes et Indskud
mærke paa 5 Fr. A lmindelige Kontingentmærker maa 
ikke indsættes, og denne M edlemsbog tilmeldes ikke den 
paagældende Afdeling, og kan ejheller tilmeldes nogen 
anden Afdeling i det Land hvori den er udstedt; men 
ved Ankomsten til Udlandet, er Indehaveren straks under
støttelsesberettiget. Er et saadant Medlem ikke inden 3 
M aaneder fra O ptagelsesdatoen afrejst til Udlandet er 
Bogen ugyldig og vedkommende kan ved eventuel senere 
Ankomst til Udlandet, kun optages efter de for Optagelse 
udenfor Skandinavien gældende Regler.»

Herved opnaas det, uden at de nordiske Afdelinger 
kan beskyldes for at have uberejste Medlemmer, hvilket 
i høj Grad skader T ilslutningen til disse, a t unge H aand
værkere, som agter sig til Udlandet for at dygtiggøre sig i 
deres Fag; før Afrejsen kan sikre sig de Fordele Sk. 
C. U. K. byder, straks ved Ankomsten til Udlandet.

H. B. (V. E. G ottschalck, Medl. Nr. 5941.)

1 § 6 forhøjes Indskudet til 1 Fr., Medlemsbogen til 
50 Cts., M edlemsbidraget til 40 Cfs. H. B.

I § 6 forhøjes Indskudet til 1 Fr., M edlem sbidraget 
til 40 Cts. Hamburg.

§ 6 forandres til: Som Indskud har hvert Medlem 
ved Optagelsen at erlægge 1 Fr., som i de tre første M aa
neder af en Forenings Bestaaen tilfalder dennes Lokal
kasse.. Medlemsbogen koster 25 Cts. D et ugentlige Bi
drag er 50 Cts. Odense.

§ 7 slettes. „ Zürich.
§ 7. Det paalægges Medlemmerne i Tilfælde af et 

Medlems Død, at betale et Ekstrakontingent paa 20 Pfg. 
respektive 20 Cts. til Opførelse af en Gravsten paa G ra
ven og til Vedligeholdelse af denne. Beløbet som udbe
tales skal dog være 250 Fr. skal Liget hjemsendes udbe
tales Beløbet til H jælp til Hjemsendelsen. Bliver et af
død gift Medlem begravet i Udlandet, udbetales, efter at 
Stenen er betalt, det eventuelle Restbeløb til de E fter
ladte. D et overlades den lokale Bestyrelse i særlige T il
fælde at udbetale de E fterladte hele Beløbet.

Aarhus.
§ 10 forandres t i l : Rejseunderstøttelsen, som kun maa 

udbetales i kontante Penge udgør om Sommeren Fr. 2.50, 
om Vinteren Fr. 3.50 pr. By resp. pr. Dag, dog kan osv.

H. B.
§ 10 forandres t i l : Rejseunderstøttelsen udbetales kun 

i kontante Penge og udgør om Sommeren 3 Fr. i Svejts 
og 4 Fr. uden for Svejts; om Vinteren i Svejts 4 Fr., 
uden for Svejts 5 Fr. pr. By, respektive pr. Dag.

Odense.

I § 10 forhøjes den daglige Rejseunderstøttelse til 
Fr. 2.—, 2.50 og 3.—. " Hamburg.

I § 10 slettes fra «per Dag» nuværende og indsættes 
i S tedet for følgende: Til Paaske, Pinse og Jul udbetales 
i alle Understøttelsestilfælde dobbelt Understøttelse.

Dresden.
I § 10, 2 S tk , fastsættes U nderstøttelsen til 30, 40, 

50 og 60 F'r. for henholdsvis 1-, 2-, 3-, og 4 Aars Med
lemmer. H. B.

I § 10, 2 Stk., forhøjes Beløbene til 40, 50 og 60 Fr.
Hamburg.

§ 10, 2 Stk., forandres til: Understøttelsen maa ikke 
overstige 40 Fr. for 1 Aars, 60 Fr. for andet Aars og 80 Fr. 
for tredie Aars Medlemmer i de sidste paa  hinanden føl
gende 52 Uger. (Ved U dbetalingen af U nderstøttelse 
tæ ller man 52 Uger tilbage fra Udbetalingsdagen.) Bi
dragene maa være fuldt indbetalt. Odense.

I § 10, 4 Stk., indsættes i Stedet for den nuværende 
Paranthes følgende: H erfra undtages dog Landenes lov
lige obligatoriske Ulykkesforsikringer. Stockholm.

§ I l  forandres t i l : Sygeunderstøttelsen er overalt ens 
og udgør for ugifte Medlemmer 3 Fr. per Dag, Sommer 
og Vinter. Maximum er det samme som ved Rejseunder
støttelsen. Odense.

I  § 11 forhøjes U nderstøttelsen til 2 Fr.
Hamburg.

§ 11 forandres t i l : Sygeunderstøttelsen er overalt ens 
og udgør Fr. 2.50 pr. Dag. Maximum er det samme som 
ved Rejseunderstøttelsen. H. B.

I § 11, 1 Stk., rettes «7 Dage» til «3 Dage».
München.
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I § 11, 1 St., tilføjes efter sidste Punktum en ny Sæ t
ning med følgende O rdlvd: «Er Understøttelsen ikke 
forlangt udbetalt inden en M aaned efter det Tidsrum, 
hvori den kan nydes, bortfalder Retten til denne.»

H. B. (Medl. Nr. 5941).
§ 11, 2 Stk. forandres til: for gifte Medl. udgør Ar

bejdsløshedsunderstøttelsen Fr. 2.50 pr. Dag. Maximum 
det samme som ved Rejse- og Sygeunderstøttelsen.

H. B.
I § 11, 2 Stk., slettes «gifte». Hamburg.
§ 11, 2 Stk., forandres til: For gifte Medl., der be

taler fuldt Kontingent, udgør Sygeunderstøttelsen pr. Dag 
4 Fr. Maximum er det samme som ved Rejseunderstøt
telsen.

Ovennævnte Summer kan ogsaa udbetales som A r
bejdsløsheds-, Strejke- eller Lockoutunderstøttelse.

Odense.
§ 11, 3 Stk., forandres til: Ugifte Medlemmer, der 

uafbrudt har været tilm eldt en Afdeling i 1 Aar, har Ret 
til at hæve Arbejdsløshedsunderstøttelse å 3 Fr. pr. Dag 
til et Beløb af 50 Fr. Odense.

§ 11, 3 Stk., forandres til: Ugifte Medl., der uafbrudt 
har været tilmeldt en Afdeling i 2 Aar, har Ret til at 
hæve Arbejdsløshedsunderstøttelse å Fr. 2.50 pr. Dag til 
et Beløb af 35 Fr. H. B.

§ 11, 3 Stk., slettes. Hamburg.
I § 11 tilføjes efter Afsnit 9 et nyt Afsnit 10, af føl

gende Ordlyd:
«Har et Medlem i 3 paa hinanden følgende Aar op

taget al sin U nderstøttelse bortfalder Retten til yderli
gere Understøttelse indtil at 52 Ugers Kontingent paany 
er indbetalt.»

Anm.: Kontingentfrihed under Arbejdsløshed og Syg
dom forudsættes.

H. B. (Medlem Nr. 5941).
I § 11 indføjes følgende nyt Stykke: Bosiddende 

Medlemmer kan ikke hæve Syge-, Arbejdsløsheds-, 
Strejke- eller Lockoutunderstøttelse før efter 1 Aars M ed
lemsskab. Aarhus.

I 13 tilføjes efte r Sygdom : «eller Arbejdsløshed».
Hamburg.

1 § 14 indføjes efter «lindes»: «kan overtræde som 
hvilende Medlem og har som saadan efter tre M aaneders 
Ophold osv. bl. B.

I § 14, 2 Stk., tilføjes en ny Sætning med følgende 
Ordlyd:

«Naar den paagældende in d e n i M aaned efter H jem 
sendelsen anmelder sin T ilbagekom st indtræder han straks 
i sine tidligere Rettigheder. Undlader han at gøre saa
dan Anmeldelse betragtes han som udm eldt af Kassen.»

H. B. (Medl. Nr. 5941.)
§ 14 efter 3 Stk. tilfø jes: «Medlemmer, som opholder 

sig i en By, hvor ingen A fdeling findes maa lade deres 
Medlemsbog tilmelde Hovedkassen eller den nærmeste 
Afdeling og ligeledes sørge for selv at indbetale Kon
tingentet til denne.« H. B. (Medl. Nr. 5841)

§ 15: Kontroludvalget faar ikke mere Sæde i Berlin.
Zürich.

§ 15: K ontroludvalget faar Sæde i Hamburg.
Hamburg.

§ 20 : Til Behandling paa Kongressen.
Hamburg.

§ 20: E fter «Forretningsfører» foreslaas i Stedet for 
den nuværende S æ tn ing : «med en ugentlig Løn af 90 Fr., 
der dog med C. U. K.s Billigelse kan forhøjes».

H. B.
§ 20: efter «Korrespondancen» indføjes: «Udarbej

delsen af en ugentlig Plan over Arbejdsforholdene i Af
delingerne». Odense.

§ 22, 1 Stk., forandres til: Ved de halvaarlige Re
visioner vælger H. B. et Medlem, som sammen med H. 
B.s Form and og Revisorerne skal revidere Kassen.

Stockholm.
I § 28  forandres «betalt sine 6 Restancer» til «et 

halvt Aars Kontingent». Aarhus.
§ 28 tilføjes et nyt S tykke af følgende Ordtyd :
«Er en Person under falsk Foregivende blevet op

taget som Medlem, kan Bestyrelsen i den paagældende 
Afdeling uden videre slette vedkommende.«

H. B. (Medl. Nr. 5941).
§ 32 : Abonnem entsprisen forhøjes for «Den farende 

Svend». München.
§ 3 4 :  «25 Fr.» forandres til 50 Fr. Hamburg.
§ 36 tilføjes: D et paahviler Lokalforeningerne, sidst 

i hver Uge at indsende en detailleret Beretning om de 
stedlige Arbejdsforhold til Forretningsføreren.

Odense.
§ 36 tilføjes : Af de af Afdelingerne afholdte, O ver

skudgivende Fester, indsendes 10 Procenf af dette til 
Hovedkassen som disses Bidrag til Konsolidering af O r
ganisationen. H. B. (Medl. Nr. 5941).

§ 4 0  slettes. Hamburg.
Endvidere foreslaar München og K nstiania, at der 

hvert 4de Aar afholdes en Kongres.

Meddelelser fra Forretningsføreren

Kvitterer for M odtagelsen af følgende Beløb : Zürich 
Fr. 29.25, O. Breuning, M arthalen 75.—, Herrn. Larsen, 
Tromsø 50.—.

I den i Bladet Nr. 5 offentliggjorte Adresseforteg
nelse er sket følgende Forandringer:
Aarhus, U db .: P. Hørder, Ingerslev Boulevard 10, fra 6-7.

Gør Kassererne opmærksom paa, at alle Afdelinger, 
store og smaa, er fo rp lig tig ed e  at indsende Regnskab 
for Juni, sam t for April og Maj, dersom der ikke i For
vejen er indsendt Regnskab for disse 2 Maaneder. Med 
U ndtagelse af et P ar enkelte smaa Afdelinger, hvor jeg  
i Forvejen véd, at der ingen Restancer findes, har jeg  
til alle andre Afdelinger sendt Restancelister, som nu ved 
K vartalsskiftet bedes udtyldt i Overenstemmelse med 
M edlemsprotokollen, og derefter godkendt af Foreningen, 
enten paa Juli-G eneralforsam lingen eller paa et Møde. 
At Kassererne gør deres bedste for at faa saa mange 
Restancer ind som muligt, betragtes som noget, hvortil 
alle Medl. skulde hjælpe — ved selv, uden Opfordring, 
at betale K ontingentet rettidig. Sam tidigt med Kontin 
gentet klæbes ogsaa E k stram aerk erjie . For i A a r er 
der  10 saadanne a t klæbe.

Flere Afdelinger hjemme klager over, a t der findes 
adskillige Medlemmer, som er tilmeldt langt bortliggende
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Afdelinger. Paa Lolland-Falster er der saaledes truffet 
Medlemmer, der var tilmeldt Afdelingerne i Randers og 
København, medens disse Medlemmer rettelig  burde være 
tilmeldt Maribo. Opmærksomheden henledes derfor paa, 
at Reglen maa være den — hjemme som i Udlandet —, 
at M edlemmerne altid bør være tilmeldt den nærmest- 
liggende Afdeling, Drejer det sig om Arbejde i kortere 
Tidsrum, M ontage og lign., i en anden By end den, hvor 
Vedkommende er tilmeldt, er det dog unødvendigt at af
melde Bogen og tilmelde denne en anden, nærmerelig- 
gende Afdeling. Men dette er Undtagelsen. I alle andre 
T ilfælde maa Af- og Tilmeldelse ske efter de samme 
Regler som i Udlandet.

I Nakskov og saa højt oppe som i Tromsö  er der 
dannet Afdelinger af C. U. K. Fadderne til de ny Afde
linger er henholdsvis G artner Thv. Christensen i Maribo 
og Maler Herm an Larsen, der efter at have været en 
lille Svip til Nordkap, nu har fundet blivende Ro i Trom- 
sø? I Nakskov er der jo mange Naver, saa Afdelingen 
dér har sikkert en god Fremtid for sig. Interessant og 
glædeligt vilde det være, om ogsaa Afdelingen i Tromsø 
kunde vise sig levedygtig. I Köge er der Forberedelser 
i Gang for at danne en Afdeling, som nok snart skal 
blive til Virkelighed. Naverne breder s ig !

Til de udenlandske Afdelinger, der har danske Tøm 
rere og Blikkenslagere som Medl., følger med dette Blad: 
Tømrer- 6g Blikkenslagerfagblade.

G rundet paa Sætterens Ferie, udkommer dette Nu
mer senere end beregnet.

Gør opmærksom paa, at nu ved Kvartals
skiftet er Kassererne pligtige at afregne deres 
overflødige Kassebeholdning samt deres Vare
gæld. De norke og svenske Afdelinger indsender 
Pengene pr. Mandat til Hovedkassen.

Alle danske Afdelinger, der mindst kan sende 
100 Kr., sender ogsaa disse til H. K., dog i 
Form af danske’ Pengesedler, som indskrevet 
Pengebrev.

De tyske Afdelinger sender som sædvanlig 
deres Penge til Clausen i Berlin.

H. /. Larsen.

F oreningsmeddelelser.
M a rib o . Paa Generalforsamlingen den 19-5-20 valg

tes til Formand Assistent E. Jensen («Monokelsmeden»), 
til Kasserer genvalgtes G artner Thv. Christensen («Guld
fiskeren»), til Sekretær undertegnede Barber («Sæbeskums
dekoratøren»).

Med Naverhilsen A d o lf  Bredo.
Z ü ric h . Den 5 Juni fejrede Foreningen her sin fyr- 

retyveaarige Stiftelsesfest. Ved 7-Tiden samledes Naverne 
— de fleste med Damer — om det smukt pyntede Bord. 
E ftet et «Velkommen» gik man løs paa Maden, der var 
udm ærket og som efter gammel Naverskik blev krydret 
med Sang og Tale. I  en længere saadan mindedes F or
manden de hensvundne Aar og med Begejstring istemtes 
Levet for Fødselsdagsbarnet. Under Bordet oplæstes

Lykønskningstelegrammer fra Afdelingerne i Aarhus, Ham
borg, Fredericia, Horsens, Odense, København sam t fra 
Toft, og de øvrige Hilsener. Med Underholdning og Dans 
fortsattes derefter Festen til Kl. 2, hvor man skiltes — 
mange i «løftet» Stemning — med Bevidstheden om at 
have fejret Foreningen paa værdig Vis og at have til
bragt en glad Aften. Kun Skade, at vi kun kunde byde een 
fremmed Nav velkommen, nemlig St. Gallerforeningens 
gamle stabile Kasserer: V. Riisfeldt. N aar Foreningen 
fejrer sit 50 Aars Jubilæum, haaber vi at se alle Svejtser
naver som vore Gæster.

Med Naverhilsen
Svend W. Hartmeyer, Sekretær.

Indsamlingen for nödlidende Skan
dinaver i Tyskland og Östrig.

Foruden de i Bladet Nr. 6 offentliggjorte
Beløb er yderligere indgaaet:

Modtaget fra Sk. C. U. K.s Afdeling i Kr. 
Aalborg 300.—
København (anden Bevilling af Lokal-

kassen) 500.—
do. paa Indsam lingsliste:

1 ved L. Svenningsen 61.—
2 „ V. Lemm 57.—
3 „ Chr. Jen.-en 13.—
4 „ Einar Rasmussen 2 4 .-
5 „ L. Guldager-Hansen 31.—
6 „ Jørgen K. Petersen 10.—
7 „ V. E. Gottschalck 140.—
8 „ L. Svenningsen 48.—

10 „ Johs. Berthelsen 4.—
11 „ L. Svenningsen 1.—
I2 „ W. A. Nielsen 85.—
13 „ Sigvald Møller 50. —
15 „ Laurits Pedersen 122.—
18 „ H. M. Madsen 85.—
19 „ Jens Emil Hansen 68.—
21 „ Chr. Jensen 137.— 936.—

Odense (25 tyske Mark) 1.94
Trykfejl ved I Opst. 1570.10, ikke 1570.- —.10
Stockholm 43.—

~178E04
Tidligere offentliggjort 5745.24

T ilsa m m e n  7526.28
Som Medl. ser, er der indsamlet et ganske 

respektabelt Beløb, og da alle Indsamlingslister 
endnu ikke er afregnede, vil Beløbet blive endnu 
større. Omsat i Francs plus de Beløb, der er 
indkommet i Svejts og Frankrig, vil Indsamlin
gen indbringe mindste 12,000 Fr. Et Resultat, 
som C. U. K. kan være fuldtud bekendt! Red.

E. Rahm-Wittenbach, iuttgra 21 Zürich 1
Dansk Skraa._______ _

Redaktion og Ekspedition:
H. J .  L a r s e n ,  Postfach Z ü r ic h  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.



A b o n n e m e n t:  4 Fr. aarlig, frit tilsendt.

Hovedbestyrelsen
har siden den 28-2, fra hvilket Møde, der sidst er offent
liggjort Referat, afholdt 9 Møder, nemlig den 16 og 25 
M arts, 22 April, 12 og 25 Maj, 10 og 23 Juni, 8 Juli og 
3 August.

En Del af disse Møders T id har selvsagt været op
taget at Kongressen. Da alle de Faser, som denne har 
gennemløbet, har været offentliggjort i «Den farende 
Svend»s forskellige Numre, vil vi — for at undgaa Gen
tagelse og for ikke at optage Bladets i forvejen knebne 
Plads — afse fra et kronologiske R eferat af den Udvflr- 
ling, Kongressen har været underkastet. Kun vil vi be
mærke, at til M ødet den 3-8, hvor der toges endelig Be
slutning om a t udsætte Kongressen til næste Aar, forelaa 
Meddelelse fra flere Afdelinger, at de, under de givne 
Omstændigheder, ogsaa var for Udsættelse. Odenseafde- 
lingen var dog for at afholde Kongressen nu. Da denne 
Afdeling ikke alene har vist Kongressen ren teoretisk 
Interesse (ved Afstemningen), men ogsaa vist den prak
tisk Interesse (ved a t støtte den med et efter Foreningens 
Størrelse re t anseeligt Beløb) forstaar vi godt Odense- 
afdelingens Stilling. Men da langt de fleste Afdelinger 
ikke har fulgt Odenseafdelingens gode Eksempel, har H. 
B. dog ikke kunnet andet, end a t udsætte Kongressen. Da 
H. B. havde sat sig i Forbindelse med Afdelingen i A ar
hus om eventuelt at være Vært for Kongressen (efter at 
Københavnerafdelingen havde afslaaet dette), forelaa der 
ligeledes paa M ødet den 3-8, som Svar fra Aarhus, en 
Skrivelse, hvori Afdelingen meddelte, a t den med Glæde 
vilde være Vært for Kongressen og at den saa sig i Stand 
til, ved A arhusnavers Velvilje og Interesse, a t skaffe Kon
gresdeltagerne Logi hos Medlemmerne. Da Kongressens 
Afholdelse i Aarhus selvfølgelig vilde medføre en Del 
Udgifter for Afdelingen, m eddelte den, a t den ikke saa 
S1g i Stand til a t bevilge yderligere Beløb end de alle
rede bevilgede 100 Kr. Blev Kongressen ikke afholdt i 
Aarhus, vilde Afdelingen dog bevilge 200 Kr. til, saa 
Afdelingens frivillige Bidrag vilde stige til 300 Kr. Som 
det fremgaar af O praabet til Afdelingerne og Medl be
sluttedes det dog, at udsætte Kongressen, da den In te
resse som er udvist af enkelte A fdelinger er for lidt til, 
a t sikre Kongressen økonomisk. Men samtidigt blev det 
vedtaget at rette en hjertelig  Tak for den Interesse, som 
Aarhusafdelingen Jiar udvist ved sit smukke Tiibud, der 
vidner om, at Aarhusafdelingen stadig hævder sig som 
en af vore bedste Afdelinger, der ogsaa har Interesse for 
andet end lige de lokale Sager . . . .

Foruden Kongressen er der paa de 9 Møder behand
le t en Del andre Sager:

F ra Afdelingerne i Kiel og Aarhus var indsendt Be
gæring om Eksklusion af Medl. Da Kielerforeningens 
Begæring ikke var m otiveret udførligt nok, vedtoges det 
at forlange en mere detailleret Skrivelse. Aarhusforenin- 
gens Eksklusion godtkendtes.

F ra Afdelingen i Horsens var indsendt Anmodning 
om at faa overladt (da Foreningen har vedtaget at op
rette  Bibliotek) en af indgaaede Afdelingers Bibliotek til 
Laans. Da H. B. er af den Anskuelse, a t B iblioteker for 
danske Afdelinger er ganske unødvendige, især da saa- 
danne Biblioteker aldrig vil kunne komme til a t byde 
det som de andre Biblioteker hjemme byder, afsloges An
modningen. Derimod bør, efter H. B.s Mening, alle hjem
lige Afdelinger føle det som Plig t at oprette Rejsebiblio
teker, hvorunder vi forstaa Biblioteker, som indeholder 
alt, hvad der specielt har Interesse for rejsende og be
reiste Svende, og to r saadanne, som agter sig ud, som 
Rejsehaandbøger, A tlas, Panoram aer, Rejsebeskrivelser 
etc. Saadanne Specialbiblioteker vil kunne overkommes 
og ogsaa have særlig Interesse for Medl.

F ra Afdelingen i Trondhjem  var indsendt Anmod
ning om a t faa Tilladelse til at sælge et H yttefonds
mærke i Afdelingerne. Skønt Afdelingen kun er 1 Aar 
gammel og endnu ikke ret stor, har den dog allerede 
sparet ca. 450 Kr. sammen til en H ytte udenfor Byen. 
Da Form aalet er godt, vedtoges det at give Tilladelsen, 
dog under det Forbehold, at H. B. først faar Lejlighed 
til a t godkende M ærkets Udseende og Pris.

Derimod vedtoges det at rette en Skrivelse til Kø
benhavnsafdelingen i Anledning af, a t denne uden videre 
paa egen H aand har udsendt Indsamlingslister. Bortset 
fra at Indsamlingens Form aal er godt og, at vi ellers 
fuldtud anerkender Afdelingens Arbejde for Levneds
m iddelforsendelsen og Naverbørnene, maa vi slaa fast, 
at det er en gammel Regel, at Indsam linger, der omfatter 
mere end een Afdeling, m aa godkendes. For Ordens og 
Konsekvensernes Skyld agter vi at fastho lde  denne Regel.

Da der skal bestilles ny Medlemsbøger, besluttedes 
det, tildels efter Forslag afV . E. Gottschalck, Kbhvn., at 
indføre en ny M ærkeordning, hvorved Lokalmærket bliver 
overflødigt og M edlemsbøgerne saaledes kan vare den 
dobbelte Tid.

Da hverken K. U. eller Berlinerforeningen lader høre 
fra sig (sidstnævnte har saaledes, trods flere O pfordringer, 
endnu ikke indsendt hverken Regnskab eller Statistik), 
besluttedes det paa Mødet den 3-8 at foreslaa nyt Sæde 
for K. U. ved Afstemningen over Adm inistrationen. I den 
A nledning vedtoges det at sætte sig i Forbindelse med 
Hamburgerafdelingen.

*
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Desforuden har H. B. gentagne Gange behandlet 
C. U. K.s økonomiske Stilling og V alutaproblem et, som 
jo ogsaa flere Gange har været klarlagt for Medl. i de 
sidste Blade. Ligeledes er Spørgsm aalene om Levneds
middelpakker til Tysklandsnaverne, samt om disses Børns 
Anbringelse i Danmark, forhandlet flere Gange. To for
henværende Kasserere (i Bremen og Basel) har efterladt 
deres Regnskab i mislig Orden, hvilket ogsaa er behandlet 
uden, at Sagen dog endnu er bragt til Afslutning.

Desuden er i 3 M øder Lovene og de dertil stillede 
Æ ndringsforslag gennemgaaede, hvilken Gennemgang 
resulterede i de af H. B. fremsatte Forslag.

I de 9 Møder er ogsaa behandlet en Masse anden 
ind- og udgaaet Korrespondance, hvoraf det er fremgaaet, 
a t der i det hele og store arbejdes godt i de fleste A f
delinger, og at C. U. K. stadig skyder nye Skud; des
værre, ifølge Forholdenes Natur, stadig hjemme. Paa 
M ødet den 3-8 forelaa saaledes Meddelelse om Dannelsen 
af en Afdeling i Holbæk.

Paa Hovedbestyrelsens Vegne:
C. Möller, Formand. H. J. Larsen , Sekretær.

Til Afdelingerne og Medlemmerne!
Som det fremgaar af Referatet af H. B.- 

Mødet den 3-8-20, har yi besluttet at se bort 
fra Afholdelse af Kongres i Aar. Kun nød
tvungent har vi taget denne Beslutning; men 
da Afdelingerne — paa nær faa Undtagelser — 
ikke har vist Kongressen nogen økonomisk In
teresse, ialt Fald ikke ved frivillige Bidrag har 
fremskaffet den store og uforudsete Merudgift, 
som Forhøjelsen af de tyske Pasvisum med
førte, havde vi ikke andet Valg end at tage 
ovennævnte Beslutning. Selv om det har faldet 
os svært at tage denne, gør vi opmærksom paa, 
at vor planlagte Kongres deler Skæbne med 
saa mange andre internationale Kongresser, der 
ligeledes paa Grund ar uforudsete Omstændig
heder har maattet udskydes. Dersom C. U. K. 
kun eksisterede i eet Land og det saaledes kun 
drejede sig om en Landskongres, vilde det være 
ulige lettere at faa en saadan i Stand. Der er 
derfor ingen Grund til at blive pessimistisk, 
fordi Kongressen har mødt Vanskeligheder. Kon
gressen er vedtaget og er stadig lige nødvendig, 
og er det vor faste Beslutning at sammenkalde 
til Kongres helst senest til Paasken 1921. For 
at dette Maal kan naas, beder vi Afdelingerne 
og Medlemmerne om at støtte Kongresfonden, 
dels ved Arrangement af Kongresfester, dels 
ved frivillig t at klæbe mere end eet Kongres
mærke. Ligeledes beder vi om at afse fra Ind
læg i Bladet om Kongressen, da der er skrevet 
nok om den og den dog ikke derfor bliver mere 
realisérbar. Det eneste vi fra nu til Kongressens 
Afholdelse bør høre om denne, maa være Med
delelser om frivillige Bidrag. Og vi haaber ret 
tit at kunne bringe saadanne Meddelelser.

Med skand. H ilsen !
Hovedbestyrelsen for C. U. K.

Til Kassererne!
Ifølge H. B.-Beslutning af 8-3-20 er det ved

taget — for at udligne blot noget af det Kurs
tab, som Hovedkassen ellers lider — at forhøje 
Priserne for Emblemer, Agitationskort og -Mær
ker, samt Lokalmærker.

Endvidere vedtoges det at fastsætte Udsalgs
priser, som alle Afdelinger er forpligtede til at 
overholde,

For Fremtiden er Priserne da pr. Stk. (Tal
lene i Paranthes er Udsalgsprisen).

E m blem er :
Svejts Fr. 1.25 (Fr. 1.50)
Frankrig Fr. 1.75 (Fr. 2.—)
Skandinavien Fr. 1.75 (Kr. 1.75)
Tyskland Fr. 2.— (M. 2.25)

A g i ta t io n s k o r t ;
Svejts 10 Cts. (121/a Cts.)
Frankrig 12^2 Cts. (15 Cts.)
Skandinavien 12l/2 Cts. (15 Øre)
Tyskland 15 Cts. (20 Pfg.)

A g ita tio n sm æ rk er:
Svejts
Frankrig
Skandinavien
Tyskland

2 Cts. (3 Cts.)
3 Cts. (4 Cts.)
3 Cts. (4 Øre)
4 Cts. (5 Pfg.)

P la k a te r :
Svejts 20 Cts.
Frankrig 20 Cts.
Skandinavien 20 Cts.
Tyskland 40 Cts.

L o k a lm æ rk er:
Svejts 200 Stk. 50 Cts.
Frankrig 200 „ 50 Cts.
Skandinavien 200 „ 50 Cts.
Tyskland 200 „ 75 Cts.

Kongressen.
Da Hovedbestyrelsen i Begyndelsen af 1920 udsendte 

sin Beretning, at man havde vedtaget at foreslaa A fde
lingerne, at der i Paasken eller Pinsen skulde afholde en 
Kongres, gik der en Følelse igennem hver en Nav, da 
han læste H. B.s F o rs lag : var vor O rganisation virkelig 
bleven saa stor, at man fandt det nødvendigt a t afholde 
en Kongres; og ta lte man Nav og Nav imellem om 
Spørgsm aalet, var Svaret altid et Ja, og hver en Svend 
følte at han havde sin P art af Æ ren derfor. Da saa 
Resultatet af Afstemningen forelaa, var Kongressen ved
taget med 455 Stemmer imod 3 Stemmer. Det er derfor 
højest beklageligt, a t Kongressen maa udsæ ttes og, at 
det stadig er det økonomiske Spørgsm aal, det strander 
paa. Svende! Det maa ikke ske. Vor Kongres maa ikke 
udsættes længere, fordi vi m angler 1000 Kr. H vor er I 
henne, alle I som vedtog Kongressen ? Lav Penge, mange 
Penge! A rrangér Fester i Eders Afdeling, eller lav en 
Bortlodning! Klæb Kongresmærker 1, 2, 3, 4 Stk., alt 
ligesom I har Raad dertil! Du uberejste Svend, som i
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Frem tiden ønsker af nyde godt af C. U. K., klæb Du og- 
saa et Kongresmærke, da gør Du ogsaa dit til at C. U. K. 
i Frem tiden kan byde dig bedre Fordele, naar du kom 
mer til fremmed Land. A ltsaa Svende, giver vi hinanden 
H aandslag paa, at om 14 Dage er Pengene paa Bordet 
og C. U. K. kan afholde sin Kongres.

Vi her i Odense har afholdt et Bal i Forbindelse 
med en B ortlodning; til Ballet indbød vi Venner og Be
kendte, da vi kun tæller 61 Medlemmer, og Lodsedlerne 
solgte vi til alle, som vilde købe dem. D et gav os et 
Overskud af 200 Kr., som alle er skænket Kongressen. 
Svende! gak hen og gør ligesaa, og Kongressen er sikret. 
Uden at det var min Agt at indlede Diskussion om Kon
gresforslagene, kunde jeg  dog have Lyst til, da jeg  har 
greben Pennen, at omtale de Forslag, vi her i Odense 
har stillet.

Æ ndringerne til § 6, 10, sam t §11, ta ler for sig selv; 
det er Æ ndringer, som det almindelige Prisniveau har 
gjort nødvendigt. H. B. stiller Æ ndringer til samme P a
ragrafer; Æ ndringer der saavel i Kontingent som i U n
derstøttelse ligger noget under Odenseafdelingens F or
slag. N aar H. B. gør dette tror jeg, det er fordi, den 
tror vi har været lidt for flotte anlagt;, men tro ikke det. 
Vore Beregninger ligger noget under S tatus 1914; sam
tidigt tror jeg. at naar H. B.s Æ ndringer ligger noget 
under vore, er det fordi det almindelige Prisniveau i Svejts 
ikke ligger saa højt som i Skandinavien. Jeg tillader at 
tro det, idet jeg  læser H. B.s Æ ndring til § 20, hvor 
Forretningsførerens Løn fastsættes til 90 Fr. (Normal
kurs 64 Kr. 80 Øre). Hvor findes den skandinaviske Haand- 
værker, g ift eller ugift, der vil forlade sit Haandværk, 
og arbejde for C. U. K. til en Løn af 64 Kr. 80 Øre naar 
han derved ugentlig sæ tter en 30—35 Kr. til. Kan være, 
at 90 Fr. i Svejts er en normal Ugeløn, men naar der 
skal fastsættes K ontingent og Understøttelse som ogsaa 
skal være Norm for Skandinavien, m aa H. B. ogsaa tage 
Hensyn til det skandinaviske Prisniveau. Men som s a g t: 
Kongressen taler det sidste Ord.

N aar vi her i Odense foreslaar Tilføjelser til § 20 
og § 36, er det fordi vi kunde ønske, af «Den farende 
Svend» udkom lidt oftere og noget mere regelmæssigt, 
saa at de rejsende Svende derigennem kunde have en 
Oversigt over Arbejdsforholdene i de forskellige Byer, 
hvor der findes Afdelinger af C. U. K., idet vi tænker os, 
at «Den farende Svend» hver Gang den udkommer, 
optager en Beretning over Arbejdsforholdene i de for
skellige Byer. D et vilde sikkert give Stødet til endnu 
større Rejselyst blandt de unge Svende, og det m aa jo  
være en af C. U. K.s O pgaver, i den kommende Tid at 
fremme Rejselivet, som Krigen saa grundigt har slaaet 
i Stykker.

Odense i Juli 1920. W. Petersen.

Meddelelser fra Forretningsføreren.

Kvitterer for M odtagelsen af følgende Beløb : Zürich 
Fr. 30.55, Horsens 43.—/B re m en  1.40.

Da adskillige Afdelinger ligger med store Beløb i 
Kassen, gør jeg  endnu engang opmærksom paa, at disse 
Beløb maa indsendes til Hovedkassen. For Danmarks og 
Norges Vedkommende i Form af B anknoter i indskrevet 
Pengebrev. Afdelinger, der ikke bringer deres Kasse
beholdninger ned, vil blive offentliggjort i næste Blad,

Til de udenlandske Afdelinger, der har danske Blik
kenslagere som Medl., følger med dette Blad Blikken
slagerfagblade.

Bog No. 3 8 3 0  Carl L u n d stru p , Maler, er tab t og 
erklæres hermed for ugyldig.

Som om talt i om staaende A rtik e l: Kongresfonden, 
har en Del Afdelinger besluttet a t klæbe 2 eller flere 
Kongresmærker pr. Medlem og ogsaa lade de passive 
Medl. klæbe 1 Kongresmærke. Da Beholdningen af Kon
gresmærker var udgaaet, saa jeg  mig ikke i S tand til 
pr. omgaaende at efterkomme Ordrerne om flere Kongres
mærker. Nu har jeg  im idlertid faaet ny Forsyning fra 
Fabriken og er jeg  igen i Stand til a t ekspedere alle Be
stillinger pr. omgaaende.

For Sikkerheds Skyld (da Posten endnu ikke fungerer 
absolut sikker gennem Tyskland) meddeler jeg  her, at 
jeg  har afsendt Kongresmærker til følgende A fdelinger:

København 100, Randers 50, M aribo 20, Ham burg 
200, Vejle 50, Stavanger 15, Dresden 100, Odense 30.

Regnskabet, der viser ganske interessante Tal, vil 
blive offentliggjort i næste Numer.

Da Adressefortegnelsen, som findes omstaaende, fore
løbigt ikke gentages, bedes Kassererne og andre Med
lemmer (f. Eks. saadanne, som har i Sinde at rejse), om 
a t opbevare Fortegnelsen. H. J. Larsen.

Kongresfonden.
Selv om Kongressen er udsat, er det dog 

H. B.s faste Beslutning, at den finder Sted, saa- 
snart de nødvendige Midler er tilstede. Disse 
vil fremkomme dels ved Salg af Kongresmærker, 
dels ved frivillige Bidrag. For Oversigtens Skyld 
bringes her en Fortegnelte over de Bidrag, der
til Dato er indgaaet:

F r a n c s :
Ziiricherafdelingen 57.35
Bernerafdelingen 20.—
X. Zürich 10.—
Juan Toft, Madrid 20.—
W. Riisfeldt, St. Gallen 4.—
Hugo Andersson, Chicago 20.60
Aage Jaburek, Kävlinge 6.30

Fr. 138.25
K r o n e r :

Odenseafdelingen 200.—
Aarhusafdelingen 100.—
Stavangerafdelingen 100. —
Trondhjemafdelingen 25.—
Stockholmafdelingen 12.55

Kr. 437.55
M a rk :

Harburgerafdelingen 40.—
Münchenerafdelingen 25.—

M. 65.—
Desuden har en Del Afdelinger vedtaget at 

klæbe 2 eller flere Kongresmærker pr. Medlem.
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Dresdenerafdelingen har saaledes vedtaget at 
klæbe 5 Mærker pr. Mand! Før Kvartalskiftet 
den 1 Okt. vil fremkomme Meddelelse om Kon
gresmærkernes Afregning; for at undgaa Kurs
tab vil Beløbene for de Kongresmærker, der er 
solgt saavel i Tyskland som i Skandinavien, 
blive samlede henholdsvis i Berlin (eller Ham
burg) og København. Ved Offentliggørelsen af 
Regnskabet over Salget af Kongresmærket, vil 
der da samtidigt blive meddelt, hvilke Forenin
ger, der har solgt flere Kongresmærker end det 
obligatoriske ene pr. Medlem.

S töt K o n g re sto n d en !

Taksigelse.
Til Parisernaverne sender vi gennem «Den 

farende Svende vor hjærteligste Tak for de 
809 M. 52 Pfg., som vi har modtaget gennem 
Forretningsføreren. Der er jo Nød nok at af
hjælpe her, og sørger vi stadig for, at Pengene 
kun kommer i rette Hænder. Endnu engang Tak 
for Eders Gave!

Med Naverhilsen Hambur g  er afdeling en.

Efterlysning.
Murer P oul A ndersen, som har indsendt 

sin Medlemsbog uden Adresseangivelse, bedes 
opgive Adresse til Forretningsføreren.

C. U. K.s Adresser.
Hovedkasserer og F orretningsforer: H. J . Larsen, Post

fach Zürich
Hovedbestyrelsen: Form and: Ch. Möller, O berdorf

strasse 43, Zürich 1
K ontroludvalget: H. Johnsen, Berlin-Neukölln, Fuldastr. 

14-15 2.
Kasserer for de tyske A fdelinger: O. Claussen, 
Naunynstr. 52, Seitfl. 2, Berlin S. O.

Spetzlerfondet: L. J. Laursen, Strehlgasse 293. Zürich 1. 
Haar ikke andel slaai anlSr), udbetales Understøttelsen i Hulen, hvor Udbetalingen altid 
linder Sted MBdeattenen, som —  dersom ingen anden Dag er angivet —  er Lördag 
Endvidere göres Medl. opmærksom paa, al Hassererne ikke ere tvungne til at udbetale 
Undersi öttelse paa Sön- og Helligdage.

F o r e n in g e r  i S v e jts .
B ern :  Restaurant «Schlüssel», 1. Stock, Metzgergasse.

Udb.: Thv. Jespersen, Schreinerweg 15 3, 7—7‘/2. 
Davos: Gasthaus zur «Alten Post».

U dbetaling: A. Sjursen, hele Dagen.
K reuzlingen: Udb. P. Jørgensen, Villa «Cimbria».
St. G a llen : U d b .: V. Riisfeldt, Stückelbergstrasse 3, Lachen.

hvortil ogsaa al Korrespondance sendes.
Zürich: Rest. «Rothaus», M arktgasse, Zürich 1.

U db .: K. Andersen, Rinderm arkt 21 4, fra 6—6 '/2. 
T y sk la n d .

B erlin :  Manteuffelstrasse 47, hos Andreas Christensen. 
U d b .: M. Eckart, Liegnitzerstr. 7—8, H of I, Berlin 
S. O. 36, fra 6V2—7.

Brem en: Landwehrstr. 112, hvor Understøtt. udbetales 
Dresden: Gasthof Braunschweigerhot, Freibergerplatz 11, 

Udb.: Em. Bjerregaard Johann Georgen - Allee 3 1 V 
fra 7l/2—8.

D üsseldorf: Restaur, z. Sportshalle, Oberbilker Allee 1. 
Udbetaling: Lorenz Møller, Pem pelforterstrasse 32, 
træ ffesi Reglen hele D agen,ellers fra 12—3 Middag.

H am burg: Annenstrasse 29, St. Pauli.
U d b .: Peter Olsen, Schröderstr. 281, fra 7—8. 

H annover: Alex Rasmussen, Kalenbergerstr. 16, 6l/2—7. 
H a rb u rg :  Restaurant Dringelburg, 1ste W ilstorterstrasse.

Udb.: H. Hansen, Bremerstr. 833, fra 6 '/2-  71/,. 
K iel: Restaurant Kähler, Kl. Kuhberg.

U db.: Chr. Stentoft, P rürre 351, , fra 6---7. 
M annheim : Udb.: J. Chr. Rasmussen, Mundenheimerstr.

2644, Ludwigshafen a. Rh., fra 6—7.
M ünchen: R estaurant «Gerlinger», Göthestrasse 39.

Samkvemslokale: Restaur. W ittelsbach, Göthestr. 
38 (5 Min. fra Hovedbanegaarden).
Udb. C. Björklund, Kapuzinerstr. 45III. fra 6—7. 

N eum ünster: Rest. O skar Sørensen, Bahnhofstr. 3.
Udb.: l\ .  Sörensen, M ühlenhof 4-, fra 6 — 7.

F r a n k r ig .
P aris:  Rest. Metz, Rue Faubourg St. Antoine 179.

Udb.: Hj. Birch, 50, Rue Boulets, Paris XI., 8 —9.

S k a n d in a v ie n .
Aalborg: Rest. «Ankerhus», Vesteraagade.

U db.: N. C. Kjeldgaard, Hasserisgade 6 1, fra 6—7 
A a rh u s : Restaur. Alleenberg, Nørre Alle 56, hvor Møde 

afholdes den første og tredie Lørdag i hver Maan. 
Udb.: A. Magnussen, Fiskergade 38-40l, fra 6—7. 

Fredericia: Rest. Steffensen, Torvet. U db.: Chr. Iversen, 
Dronningensgade 32, fra 12—1 Middag.

H orsens: H otel Skipperhus. Havnen.
U d b .: Frantz Jensen, Koed, Vimmelskaftet 24. 

K ristian ia :  Restaurant Fortuna, Brogaten 7 2.
Udbet. fra 7—8.

Kobenhavn : Som m erlokale: Brønshøj Tivoli.
Al Post bedes adresseret til Sam kvem slokalet: 
Haandværkerkafeen, St. Hans Torv, hvor Brevska
bet forefindes.
U dbetaling: V. E. Gottschalck. Guldbergsgade 1153, 
fra 5—6.

M aribo : Möde hver 2 og 4 F redag i Lysemosehuset i 
Skoven.
U db.: Thv. Christensen, Cement varefabriken ved 
Aaen, fra 43/ ,—5‘/4.

Nyköbing F .: Hotel «Dania».
U d b .: F ritz  Plasche, St. K irkestræde 7, træffes som 
Regel hele Dagen.

Odense: Restaurant «Pays Gaard», Overgade 26, M øde
aften hver Fredag Kl. 8V2.
U dbet.: C. Lindegaard, Nørrebro 25, fra 5—6. 

R a n d ers: Sondergades Hotel.
Udb.: W. Börglum, Strøm men 15st, fra 6—7. 

Slagelse: Smiths Restaurant, Stenstuegade 1.
U d b .: Gustav Hansen, A d r.: Köbmand Hansen, 
Strandvejen, fra 7 '/2—8.

S tavanger:  S trandgaten 142, aa b e n t: Fredag (Mødeaften) 
tra  8—12, Lørdag 4-11, Søndag 2-11 og de andre 
Dage fra 8—11.
U db.: N Johansen, Bergelandsgaten 52, fra 6—7. 

Stockholm: M alm skilnadsgatan 3a (Cafeet).
Udbet.: Nils Persson, Bellm ansgatan 5 3, frän 6-7. 

Södertelje: Palms Café, Torget.
U db.: Thure Jansson, T äppgatan  13, frän 572-6. 

Tromsö: Halvorsens Cafe, Skeppærgaten.
Udb.: Thv. Stokke, G rønnegaten 7.

T ro n d h jem : Promenadecafeen, Kongens G ate (ogsaa 
Samkvemslokale): Møde hver anden T irsdag Kl. 8. 
Udb.: O luf Larsen, Karl Johans G ate 4, fra 6—61/»- 

Vejle: Hotel Give, Vestergade.
U db.: H. Uldahl Madsen, Sønderbrogade 27, 12-1.

Redaktion og Ekspedition:
H. J .  L a r s e n ,  Postfach Z ü r ic h  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.



Den 30 September
afslutter Regnskabet for Sommerhalvaaret. D et er hver 
Afdelings P ligt at sørge for at alle Restancer sam t Ekstra- 
m æ rker  (for saavel aktive som passive Medl.) er indbe
ta lt til nævnte Dato.

Ligeledes er hver  Afdeling fo rp lig te t  til at indsende 
Regnskab for Septem ber M aaned, sam t maa sam tidigt 
ogsaa den overskydende Kassebeholdning indsendes. De 
tyske Afdelinger indsender Pengene til O. Clausen, Ber
lin; de svenske pr. Postanvisning til H ovedkassen; m e
dens de norske og danske indsender deres overskydende 
Beholdning i Form af Pengesedler.

S a m tid ig t  med Regnskabets Indsendelse afregnes 
ogsaa Kongresm ærket.

Afregningen sker ved Indsendelse af Pengene for 
m odtagne  Kongresmærker. For at gøre Regnskabet saa 
le t og enkelt som muligt, beder vi udtrykkeligt A fdelin
gerne om at afregne for alle m odtagne  Kongresmærker 
og ikke alene for de solgte Mærker. Selv om enkelte 
Afdelinger endnu ikke har afsat alle m odtagne Kongres
mærker, er der i de fleste Afdelinger kun et F aatal til
overs som nem t bliver afsat i Løbet af Vinteren. Og for 
de faa resterede M ærkers Skyld kan det ikke betale sig 
at lade Afregningen foregaa å to Gange. Afdelinger ! 
Indsend derfor Beløbet for alle m odtagne Kongresm ærker !

Da det jo  endnu ikke er bestemt, hvor  Kongressen 
finder Sted, og for at undgaa Kurstab, indsender de 
danske, norske og svenske Afdelinger deres Beløb for 
Kongresmærkerne til V. E. Gottschalck, G uldbergsgade  
l i £ 3, Köbenhavn N. De tyske Afdelinger sender Pengene 
til O. Clausen, B erlin . Men bemærk udtrykkeligt bag paa 
Postanvisningens Coupon, a t Pengene er for K ongres
mærker. Alle fr iv il lig e  Bidrag til Kongressen indsendes 
paa samme Maade.

Vi beder Afdelingerne om at efterkomme ovenstaa- 
ende, og udtaler vi Ø nsket om, a t Afdelingerne vil gøre 
deres yderste for at faa alle Restancer i Bidrag og 
Ekstramærker ind, saa de Restancelister, der udsendes til 
alle Afdelinger, maa blive sendt tomme tilbage til H o
vedkassen. Hovedbestyrelsen.

Konferencen i Hamborg
den 1 August 1920.

Den 1 August har der paa Foranledning af vor Af
deling i Ham borg fundet en Konference Sted, hvori del
tog Repræ sentanter tor vore Afdelinger i Hamborg, Har- 
borg, Kiel, Berlin, samt Repræsentanter for de danske 
Foreninger «Freja» i Berlin og «Dan» i Ham burg.

Paa Dagsordenen var sat følgende to P u n k te r:
1. Nationalhjælpefondet for Danske i Udlandet.
2. Arbejdsløshedsunderstøttelsen.

Under første Punkt oplystes, a t det for V4 Aar siden 
stiftede «Nationalhjælpefondet for Danske i Udlandet» 
kun havde form aaet at indsamle ca 5000 Kr. (altsaa ikke 
engang saa m eget som C. U. K. har naaet ved sin Ind
samling), E fter læ ngere Diskussion vedtoges det at sende 
følgende Resolution til Nationalhjælpefondets S tiftere:

I. A t Nationalhjælpefond for Danske i U dlandet først 
og fremmest anm oder om at forhindre, a t Fondets Virk
somhed faar en skadelig Indflydelse paa den uundværlige 
Hjælp som de danske Foreninger i Tyskland har i S tats- 
tilskudet.

II. A t Fondet anmodes om at anvende de indsam 
lede Beløb efter Sam raad med de danske Foreninger i 
Tyskland.

Under Punkt 2 oplystes, a t danske S tatsborgere var 
bleven nægtet Arbejdsløshedsunderstøttelse i Tyskland. 
E fter kort Tids Forløb var det tykkedes H am borgeraf
delingen at opnaa Arbejdsløshedsunderstøttelse for D an
skerne i Hamborg, og for 14 D age siden ogsaa for D an
skerne i H arborg. Bestræbelserne m aatte im idlertid gaa 
ud paa at faa dette gennem ført i alle tyske Byer (i Ber
lin er det saaledes endnu ikke tykkedes) og vedtoges 
derfor følgende R esolution:

Konferencen i Ham borg den 1 August 1920 af danske 
Foreninger i Tyskland beslutter at indgaa til A rbejds
m inisteriet med en Ansøgning, som — i T ilslutning den 
af Dansk Forening «Freja» allerede indgivne Ansøgning 
— anm oder Arbejdsm inisteriet om at tilstaa de danske 
A rbejdsløse Ligestilling med deres tyske Kolleger.

Fra <Freja»s Side foresloges derefter: O prettelse af 
en Organisation, som h ed d e r: de sam virkende danske 
Foreninger i Tyskland.

F ra  Ham borger Afdelingens Side rettedes Anmod
ning til «Dan» og «Freja» om at indtrædte i C. U. K., 
hvad der dog afsloges med den Motivering, at disse 
Foreningers Medl. for en stor Del ikke var Haandvær- 
kere og, at vi kaldte os «skandinavisk». Da de paa Kon
ferencen repræsenterede C. U. K.-Afdelinger selvfølgelig 
ikke kunde tage nogen Beslutning, før a t H. B. er under
rettet, nøjedes man med at vedtage følgende Beslutning:

Konferencen af danske Foreninger i Tyskland i H am 
borg den 1 August 1920 nedsætter et Udvalg paa 7 Med
lem m er og bem yndiger dette t i l :

I. at bringer de vedtagne Resolutioner til U dførelse;
II. a t foranledige en Drøftelse i saa vidt m uligt alle 

danske Foreninger i Tyskland af et Forslag til den hen
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sigtmæssigste Organisation for et Samarbejde mellem de 
nævnte Foreninger. Udvalget bemyndiges til a t sammen
kalde en ny Konference i Hamborg, som skal afholdes 
senest 1 Oktober 1920 og som skal behandle dette F or
slag.

Forsaavidt Konferencen skal behandle Forslag til 
endelig Beslutning ogsaa i andre Anliggender bør disse 
bekendtgøres 1 Maaned før dens Afholdelse.

Udvalget holdt da Aftenen efter en Sammenkomst, 
hvor den fastslog Gennemførelsen af de nævnte Reso
lutioner og besluttede at udsende en Indbydelse til alle 
Foreninger i Tyskland, om at lade sig repræsentere paa 
næste Konference. Indbydelsens Ordlyd er følgende:

Det undertegnede Udvalg, som er nedsat ifølge en 
af Konferencen i Hamborg af danske Foreninger i Tysk
land den 1 August 1920 enstemmig vedtagne Resolution, 
anmoder herved den ærede Forening, om, i Overenstem- 
melse med nævnte Resolution inden 1 Septem ber 1920 
paa en Generalforsamling at drøfte og eventuelt gen
nemføre det følgende Forslag til Beslutning: «-Der op
rettes et Sekretariat, til hvilken alle Anliggender, der er 
fælles for de i Tyskland levende Danske henvises.» Dette 
Sekretariat fører Navnet «De samvirkende danske F ore
ninger». I Medfør af den ovennævnte Resolution, an
moder vi. ligeledes den ærede Forening, om at lade sig 
repræsentere paa den Konference, som skal afholdes se
nest 1 Oktober d. Aar i Hamborg, til Behandling af 
dette og eventuelle andre Forslag. Datoen vil nærmere 
blive bekendtgjort.

Som Medl. ser, er der her Tale om at lave en særlig 
Sammenslutning af de «danske» Foreninger i Tyskland. 
N aar jeg  sæ tter danske i «Gaaseøjne, er det fordi, at 
vore Afdelinger, der deltog i Konferencen, i alt Fald til 
Dato har kaldt sig «skandinavisk» og efter C. U. K.s 
Love ogsaa ere skandinaviske og ikke særlig danske 
Foreninger Men hvorledes bør C. U. K. stille sig til den 
planlagte Sammenslutning ? Til dette har H. B. i et Møde 
den 31 August taget Stilling og har foreløbigt vedtaget, 
a t en indtage afventende Stilling. H. B erkender, a t der 
under den saa vanskelige Situation i Tyskland, kan være 
særlige Interesser a t varetage for de derboende Danske. 
Men bedre var det, om dette kunde gøres uden at for
lade det skandinaviske Grundlag, paa hvilket vore Afde
linger er opbygget. Det maa absolut kaldes et Tilbage
skridt, dersom vore Afdelinger pludselig skal til at kon
stituere sig som specielle danske Foreninger. Det er 
ganske vist forholdsvis ikke mange Svenske og Nord- 
mænd, der staar i C. U. K. Dels er der mange flere Danske 
i M ellemeuropa end Norske og Svenske, og dels opholder 
F lertallet af disse sig i de nordtyske Byer, især i Berlin 
og Hamborg, hvor de er talrige nok til at danne egne 
Foreninger. Men i alle de mange mindre og mellemstore 
Byer, er Skandinaverne nødt til a t staa sam m en , dersom 
de vil have Foreninger, der kan varetage deres Interesser. 
Forøvrigt ser det jo  ogsaa lidt mærkeligt ud, at Skandi
naverne i U dlandet absolut skal afsondre sig, medens 
hjemme den praktiske  Skandinavisme vinder mere og 
mere fremad, og den ene mellemskandinaviske Lov ved
tages efter den anden; noget, som ogsaa vil bidrage til 
a t lette Sam arbejdet mellem Skandinaverne i  Udlandet. 
Var det da ikke m eget bedre at udbygge Skandinavism en  
i Tyskland istedetfor at trænge den Idealisme, som denne 
Bevægelse er, ind paa et snævert dansk, norsk eller svensk 
O m raade? Netop fordi, a t de skandinaviske Lande sam 
virker paa saa mange Om raader, maa det ogsaa lade sig

gøre i Udlandet, og saadan, at alle de 3 Nationers In 
teresser bliver varetagne. Om kostningerne ved et Sekre
tariat specielt for Skandinaverne i Tyskland vilde ogsaa 
blive meget mindre, var det ikke blot et dansk men et 
skandinavisk  Sekretariat.

I Betragtning af, a t de nuværende Forhold i T ysk
land ogsaa virker trykkende paa Skandinaverne dér, an
befaler H. B. Afdelingerne at deltage i den næste Kon
ference i Hamborg, skade kan det vel næppe, og maaske 
kommer dér dog noget godt derud af, som kan blive til 
Gavn for. Skandinavernes specielle Interesser i Tyskland. 
Under alle Om stændigheder venter H. B. at vore tyske 
Afdelinger er og bliver C. U. K.-Afdelinger. Kan der blive 
et Samarbejde (eller Sammenslutning) med de Foreninger 
i Tyskland, der tørst nu, da deres egne Medl. lider Nød, 
opdager en Sammenslutnings Nytte, medens de fö r  aldrig 
bekymrede sig om deres daarligere stillede Landsmænd, 
er det godt; men af den G rund forlader vi ikke de R et
ningslinier som har vist os Vejen i 20 Aar. Det bedes 
vore tyske Medl. erindre sig, dersom de ønsker at bevare 
Forbindelsen med Naverne i det øvrige Europa, og med 
de Berejste derhjemme. H. B. har Forstaaelse af Tysk
landsnavernes vanskelige Stilling og vil ikke stille sig 
stejlt i Spørgsm aal, der ikke berører C. U. K.s Principer; 
men hvor det drejer sig om saadanne, vil der ikke blive 
givet efter, selv om vi muligvis derved skulde miste et 
Par Medl. D et er dog vi, der har Frem tiden  for os, selv 
om mere m aterielle T ing for Ø jeblikket overskygger det 
ideelle. Forøvrigt er det ogsaa dumt at tro, a t en snæver 
dansk Sammenslutning kun vil være i S tand til at vare
tage Danskernes Interesser. Disses, sam t Nordmændenes 
og Svenskernes Interesser i Udlandet varetages meget 
bedre af een Organisation, som om fatter:  Skandinaverne 
i U dlandet og de Berejste derhjemme. D et bliver da 
ikke alene en stor og stærk Organisation, men ogsaa en 
saadan, der hviler paa et idealt Grundlag og som derfor 
ogsaa kan holde, selv naar de nuværende unormale T il
stande har bedret sig.

T il at repræsentere H. B. paa den næste Konference 
i H am borg, har H. B. valgt Kasserer Em. Bjerregaard 
i Dresden (hvorfor har Ham borgerforeningen iøvrigt 
ikke indbudt Dresdener- og de andre tyske Afdelinger 
til den første Konference? For ikke at tale om, at H. B. 
først blev underrettet efter  Konferencens A fholdelse!) 
Vi véd, at B jerregaard, der baade er et gam melt og ener
gisk C. U. K.-Medlem, vil vide at varetage C. U. K.s In 
teresser, og haaber vi, at hans Bestræbelser v it finde 
Støtte hos de Afdelinger, der lader sig repræsentere paa 
Konferencen,

Til denne har Hamborgerafdelingen allerede taget 
Stilling og vedtaget følgende Beslutning:

A t der bliver dannet et S ekretariat for de i Tyskland 
eksisterende danske og skandinaviske (Afdelinger af C. U. 
K.) Foreninger, som skal have Sæde i Hamborg. D ette 
Sekretariat m odtager og udsender Meddelelser fra den 
ene Forening til den anden. Publikationerne fra dette 
Sekretariat maa optages gratis i Foreningernes Blade».

Besluttes Sekretariatets Oprettelse, bliver det vore 
Afdelingers P ligt at sørge for, at disse ogsaa faar Ind
flydelse paa Sekretariatet.

Med skand. Hilsen
Hovedbestyrelsen fo r  C. U. K.
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Ethvert Medlem
maa betragte det som sin Pligt at betale Kon
tingentet og Ekstamærkerne rettidig. Derved 
spares Kassererne for meget Arbejde.

Kvitterer for M odtagelsen af følgende Beløb : W. Riis- 
feldt, St. Gallen Fr. 5.— (for Kongresmærker), S tavanger 
165.13, Aage Jaburek, Käflinge 6.05, N. Persson, S tock
holm 113.—, Kristiania 144 Kr., Aarhus 300 Kr.

I den i Bladet Nr. 8 offentliggjorte A dresseforteg
nelse er sket følgende Forandringer:
Nyköbing F .:  Hotel «Royal», Jernbanegade.
Odense: «Du Nord», Nørregade 52.

Kasserernes Opmærksomhed henledes paa, at med 1 
O ktober træder Vinterrejseunderstøttelsen i Kraft. I 
Svejts er den 4 Fr., Tyskland og Skandinavien Fr. 4.50, 
Frankrig 9 Fr.

| |  Meddelelser fra Forretningsforeren. j

Som det frem gaar af Regnskabet, udviser dette et 
godt M ærkesalg, betydeligt større end i Som m erhalvaaret 
1919. Overhovedet det største M ærkesalg, C. U. K. har 
haft til Dato.

Ham borg hævder stadig Pladsen som den største af 
Afdelingerne, København er No. 2, Aarhus No. 3, Kiel 
No. 4, Randers No. 5, Stavanger No. 6, Kristiania No. 7.

D et er at haabe, at A fdelingerne ogsaa vil sæ tte en 
Æ re i a t møde frem med et godt M ærkesalg til 1 Okt., 
naar Regnskabet for Som m erhalvaaret slutter. Og lige
ledes at sørge for at faa solgt det rigtige Antal Ekstra- 
mærker. A f de 10 Ekstram ærker, som der til Dato er at 
klæbe i Aar, er 3 Stk. beregnet paa om staaende Regn
skab; paa Regnskabet for Som m erhalvaaret bliver da 
beregnet 7 Ekstram ærker pr. Medlem plus dem, som der 
paa omstaaende Regnskab er klæbet for lidt.

H . J. Larsen.

Foreningsmeddelelser.
H o rs e n s .  Paa Generalforsamlingen her den 16-7 

genvalgtes Sofus Nielsen, Maler, som Kasserer, og under
tegnede M aler som Sekretær.

Med skand. Hilsen Georg Höfler.
K r i s t ia n ia .  P aa Generalforsam lingen her den 2-7- 

20 genvalgtes henholdsvis som Form and og Sekretæ r: 
P. Bjerre, M alermester, og undertegnede Karetm ager.

Med skand. Hilsen R. P. Rasmussen.
M ü n c h e n . Ved Generalforsam lingen i Miinchener- 

foreningen den 3-7-20 valgtes W. Eld, Gustafsfors, Sver
ig e , til F o rm and ; til Kasserer C. Bjørklund, U ppsala, og 
I*1 Sekretær Ove Hansen, Odense. Hulen er i Göthestr. 
39. Restaurant «Gerlinger», hvor Naverne kommer sam- 
Men hver anden Fredag Aften.

Da det maaske kan interessere de Naver, som har 
opholdt sig her i München, vil jeg  kort omtale den Skæb- 
he, der er vederfaret vore Bogskabe og andre Lokal
sager. Sagerne har holdt F lyttedag og er havnet oppe 
paa Huleværtens Loft. Foreningen er kun lille (9 Medl.), 
saa vi m aatte finde os i, a t en større tysk Forening tog 
vort Lokale i Besiddelse. Da det under de nuværende 
Rorhold er vanskeligt at finde andet Lokale, enedes vi

med Værten om a t stille Sagerne op paa hans Loft og 
iøvrigt at blive.

Med skand. Hilsen Ove Hansen.
O d e n se . P aa Generalforsamlingen her den 16-7-20 

valgtes som Kasserer Snedker Lindegaard, som Sekretæ r 
undertegnede Maler.

Den 4 Juli afholdt Afdelingen en m eget vellykket 
Skovtur. Kl. 9 pr. startedes med 2 fuldt besatte Lastbiler 
fra Albani Torv. D et var Meningen straks at køre til 
G lam sbjerg Kro, men da det undervejs begyndte at regne 
temmelig stærkt, m aatte vi søge Skjul i Verninge Kro, 
hvor vi da indtog Frokosten, der blev krydret med Taler 
og Skæmt og en i Dagens Anledning forfattet Sang. 
Da det im idlertid var bleven Tørvejr, rullede vi videre 
til Glam sbjerg, hvor i Hotellets Sal et smukt dækket 
Kaffebord stod parat. Ogsaa her gik det lystigt til og 
endnu en Sang (for Damerne) blev afsunget. Derfra vi
dere til Faaborg, hvor vi rastede i «Voigts Minde». Efter 
at Byen var beset og der var taget et Bad i de forfris
kende Bølger, kørte vi til Fangel Kro, hvor Aftensmaden 
indtoges. Svendene var nu kommen i Stemning, og der 
holdtes Masser af Taler: for Foreningen, for Damerne 
osv. Men hjem  m aatte vi jo  og Kl. 10V2 rullede vi igen 
ind paa A lbani Torv, efter en vel tilbragt Dag.

Med skand. Hilsen H. Andersen.
— Dernæst afholder Odense-Afdelingen sin 7aarige 

Stiftelsesfest med Fællesspisning og Bal, den 25 Septem 
ber paa Hotel Royal, Vindegade, og forventer vi, a t alle 
Odense-Naverne m øder frem med deres respektive Da
mer og faar en hyggelig og gem ytlig Aften.

M enuen: Klar Suppe, Flæskesteg med Rødkaal, Is, 
pr. Cuvert Kr. 5.25. Drikkevarer extra.

Odense, i August 1920. C. L indegaard.
R a n d e r s .  P aa Generalforsamlingen her den 10-7 

valgtes som Form and M aler Oskar Andersen, Randers; 
Kasserer W. Børglum (Genv.), M aler Randers; Sekretær 
undertegnede Montør, Randers.

Med skand. Hilsen Vilh. D ræ gert.
T ro m s ö . Paa sit konstituerende Møde her den 13- 

7-20 valgte den nystiftede C. U. K.-Afdeling som F or
m an d : Herrn. Larsen, Maler, M öen; K asserer: Thv. G. 
Stokke, Skomager, Kristianssund.

Med Naverhilsen Herrn. Larsen.
T ro n d h je m . Paa Generalfersamlingen her den 6- 

7-20 valgtes til Kasserer Snedker O luf Larsen, Lundby, 
og som Sekretær undertegnede Konditor, Vejle.

Med Naverhilsen H arry Jensen.
V e jle . Paa Generalforsam lingen her den 24-7-20 

genvalgtes til Form and P. Christensen; Kasserer Uldahl 
M adsen; Sekretæ r undertegnede.

Med skand. Hilsen J . L adegaard.
Z ü ric h .  Paa Juligeneralforsam lingen her genvalgtes 

som Form and og Kasserer henholdsvis H. J. Larsen og 
Kaj Andersen, begge af København. Som Sekretær valg
tes undertegnede Maler, Sakskøbing.

Med Naverhilsen Carl Hansen.

Svende!
Rejser I hjem, tilmeld jer, 

de nordiske Afdelinger!
Redaktion og Ekspedition:

H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.
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Redegörelse for Indsamlingen og Indsamlings
listerne.

Foranlediget af, a t der i H. B.s Referat i B ladet No. 
8, rettes re t kraftige Beskyldninger mod K øbenhavner
afdelingen, som sigtes for in te t ringere end Illoyalitet, 
m aatte det maaske være undertegnede tilladt, gennem 
efterfølgende Linier at give nogle O plysninger om, hvor
ledes Sagerne har form et sig, siden vi i November 1919 
paabegyndte Indsam lingen til nødlidende Landsm ænd i 
Tyskland og Østrig. A arsagen til, hvorfor vi har afslaaet 
a t huse Kongressen, vil jeg  foreløbig udskyde F ork lar
ingen af, til en senere Lejlighed, og det følgende skal da 
kun tilsigte, a t klare Spørgsm aalet om de udsendte Ind
samlingslister. I Novem ber 1919 m odtog vi om trent sam 
tidig, fra Bjerregaard i Dresden og Lorentz M øller i 
Düsseldorf, Forespørgsler om M uligheden af, a t der fra 
København kunde tilsendes de i de om talte Afdelinger 
værende M edlemmer Fødemidler, og om den herværende 
A fdeling vilde forestaa en Aktion til dette Form aal. Vort 
Svar blev, at den skulde vi nok klare, og næste Dag 
havde vi Indsamlingen i Gang. Saa gik der en fjorten 
Dages Tid, og vi m odtog i December en Skrivelse fra 
H. B., om a t ogsaa den vilde have en Indsamling, men 
mellem samtlige Afdelinger udenfor Tyskland og Østrig, 
sat i G ang til det samme Form aal og a t Fødemidlerne 
skulde være afsendt fra København saaledes, a t de tyske 
Afdelinger kunde have dem til sine Medlemmer inden 
Jul. Da vi straks var k lar over, a t to Indsam linger til 
samme Form aal ikke kunde arbejde ved Siden af hinan
den, lod vi straks og uden Form aliteter vor Indsam ling 
indgaa i den af H. B. ønskede.

P aa G rund af den korte F rist var det imidlertid u- 
muligt, a t faa det m ægtige Forarbejde klar, saa a t Lev
nedsmidler kunde afsendes inden Jul, men re t mange 
D age ind i det nye Aar skulde vore K am m erater i T ysk
land ikke komme til a t vente. Man maa erindre, a t der 
var Rationering paa Flæsk, Mel, Sukker og Smør og at 
D ispensation til Indkøb af saa store 'P artier, som det 
drejede sig om, først skulde indhentes. Men ogsaa det 
gik glat. F ra H. J. Larsen m odtog vi M anuskriptet til et 
O praab, der skulde i sam tlige skandinaviske A rbejder
blade og som skulde være Signalet til, a t nu samlede 
N averne ind til deres nødlidende Kam m erater i Tyskland 
og Østrig. A t denne A rtikel alene skulde kunne faa 
Bidragyderne til at strømme til, m aa vel enhver bestride 
M uligheden af, og undertegnede, som af H. B. havde faaet 
og m odtaget O pfordring til a t være Indsamlingens Kas
serer, haandskrev da nogle Indsam lingslister, som blev 
uddelt til de Medlemmer, som vi m ente var særlig ind

samlingsdygtige. Disse L ister blev trods det, de var stem p
lede med Afdelingens Stem pel (Indsamlingskomiteen 
har ikke noget saadant specielt), mødte med en vis S kep
sis, netop fordi de var haandskrevne og de indsamlende 
M edlemmer betonede da ogsaa, a t hvis Listerne havde 
været trykte, var Bidragene nemmere blevet tegnede.

Denne Om stændighed i Forbindelse med, a t vi saa 
sam tidig kunde faa flere L ister i Gang, bevirkede at vi 
lod trykke 1000 Indsam lingslister. Disse L ister blev paa 
G rund a f  Omstændigheder, jeg  senere skal omtale, dog 
ikke straks trykkede og udsendte. De øvrige nordiske 
Afdelinger, som ogsaa havde faaet M eddelelse fra H. B. 
om Indsamlingens Tilstedeværelse, var nu sidst i D e
cember 1919 begyndt at tilsende mig deres Bidrag, som 
i Forbindelse med de paa haandskrevne Lister indkomne 
Beløb, gav os en pæn Sum at starte Indkøbene med. De 
tyske Afdelinger havde ogsaa sendt os Listerne over de 
Medlemmer, som de anbefalede til a t m odtage en Levneds
middelpakke, Københavnerafdelingens Bestyrelse konsti
tuerede som Indsam lingskom ite og valgte førgen R. Pe
tersen til at forestaa Indkøbene og Afsendelsen af Lev
nedsmidlerne. A t vi ikke har forelagt denne vor H and
ling til Sanktion af H. B. og ejheller har lavet et G ene
ralforsam lingsnum m er ud af H. B.s Henvendelse til os, 
er det fordi, a t nævnte Henvendelse kom til os, som 
Afdelingens Bestyrelse, et Hverv, hvortil vi hidtil havde 
været gode nok. Da vi ogsaa nok m ente at kunde p aa
tage os det Arbejde, som denne H jælpeaktion fordrede, 
fandt vi ogsaa at vi kunde være gode nok til a t udføre 
det. H. B. har da heller ikke opponeret herimod og vi 
har stadig holdt vort lokale A rbejde adskilt fra Indsam 
lingens, som jo er Centralkassens, hvilket ogsaa tydeligt 
frem gaar af Teksten paa bem eldte Lister. Indsamlingens 
Sager' behandles ganske vist paa de samme Aftener, som 
vi har Bestyrelsesmøde, men det er for at undgaa F or
tæ ringskontoen paa Indsam lingsregnskabet. Naverne gør 
som bekendt ikke re t m eget for en Bajer, og Køben
havnernaverne danner ingen U ndtagelse herfra. Indsam 
lingen af Bidrag og Afsendelse af Levnedsmiddelpakker 
er da ogsaa gaaet godt hicltil.

I M arts 1920 ankom mer to Udsendinge fra Ham- 
borgerforenigen, for a t underhandle med os, om tyske 
Naverbørns Ferieophold i D anm ark i Lighed med Wiener- 
børnenes; en T anke som allerede paa et tidligere T ids
punkt var om talt i et Brev til undertegnede fra H. J. 
Larsen Vi lovede de to Udsendinge at gøre alt, for at T ysk
landsnavernes Haab for deres Børn ikke skulde blive 
skuffet, og at vi har holdt vort Løfte bevises ved, at der 
den 23 Juli ankom 81 Naverbørn hertil over W arnem ünde. 
A t disse Børns G arderobe var i en saadan Forfatning,
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at den godt kunde trænge til a t blive kom pletteret, var. 
vi naturligvis forberedte paa. Det samme var H. B. thi 
baade fra den, og fra anden Side blev der slaaet til Lyd 
for, a t da Indsamlingens M idler vel næppe kunde dække 
alle de dertil m edgaaende Beløb, saa m aatte de ugifte 
Svende og de gifte M edlem mer som in tet N averbørn tog 
til sig, organiseres som en H jælpebrigade. Men hvor
ledes det skulde foregaa, modtog vi ingen Anvisning paa 
fra H. B. og vi mente derfor, a t det var noget vi m aatte 
klare. E fter vor Mening, var der to M aader at ordne 
denne Sag paa. Enten ved at lade komponere og trykke 
et Bidragsmærke, eller ogsaa sæ tte nogle flere Indsam 
lingslister i Gang. Vi var nu i Maj og Børnene kunde 
ventes i Juni, saa Tiden var knap hvorfor den første 
M aade m aatte opgives. K øbenhavnernaverne har nemlig 
væ ret et halvt A ar om at give U dkast til en Fane og 
regner vi at en Skitse til et Bidragsmærke tager lige saa 
lang Tid, saa kunde vi ikke faa M ærkerne færdige før 
til Ju l og det tillod vi os at anse for lige sent nok, og 
foretrak da at lade de omtalte 1000 Indsam lingslister 
trykke og udsende, eet S tykke til hvert af vore tilmeldte 
Medlemmer. N aar vi sam tidig har tilsendt hver af de 
nordiske Afdelinger 10 eller 20 Stk. og til Fordeling blandt 
de svejtsiske Afdelinger, har det sin Forklaring deri, a t 
om talte Hjælpebrigade ogsaa skulde rekruteres fra disse, 
for at baade den og Indsam lingen skulde blive det som 
var Meningen, en samlet H jælpeaktion af Naverne i de 
af Krigen uberørte Lande, til Fordel for vore nødlidende 
Landsmænd, deres H ustruer og Børn, i Tyskland og 
Østrig. For disse M enneskers Skyld vil jeg  anmode H. 
B. om, snarest mulig at faa raadet Bod paa den Skade, 
den har forvoldt Indsamlingens Resultat, ved sin n id
kære Behandling af denne Sag, som kun har foraarsaget 
a t M odtagerne af de udsendte Lister, glat væk returnerer 
dem, uden at være benyttede, med Bemærkning om, at: 
«•de er jo  ugyldige!» O g Naverne har atter haft Lejlig
hed til, a t vise a t «endnu rinder Vikingeblodet», for er 
det ikke om den danske Kong Rolf og hans Kæmper, at 
det siges, «at som H erren gør, saa følge ham hans Svende».

D ette er i store T ræ k G angen i Indsamlingen, og 
forhaabentlig vil den give Medlemmerne, det rigtige Syn 
paa  Sagen og specielt paa Indsamlingslisterne. H. B. kan 
ogsaa tage den Lære deraf, a t den ikke skal udslynge 
dens Slags Meddelelser om en Afdeling, uden først a t have 
forhørt sig paa Gerningsstedet, og undersøgt Sagerne 
nærmere, hvilket i dette Tilfælde ikke har fundet Sted.

København i Septem ber 1920.
V. E . Gottschalck,

Kasserer for Indsamlingen, 
og for Københavnerafdelingen.

Chr. Jensen, Formand.

Til ovenstaaende lange Redegørelse, vil vi 
blot bemærke, at den ikke forandrer det mind
ste i H. B.s Syn paa omtalte Sag. Det er rigtigt 
nok, at vi ogsaa var klar over, at Børnenes 
Ekvipering vilde koste Penge; men vi har rig
tig nok ogsaa ikke een men flere Gange skre
vet til Bestyrelsen i København, at den skulde 
holde os paa det løbende med de større Ud
gifter, saa vi ikke alene havde Oversigt over 
Indsamlingens Indtægter, men ogsaa over dens 
Udgifter og dermed kunde disponere paa den 
bedste Maade. Dette har Bestyrelsen undladt 
og er saaledes selv Skyld i, at vi har været

nødt til at tage Stilling mod den selvbestaltede 
Indsamling. Vi har ikke gjort det paa Grund 
af krænket Forfængelighed; men for Konse
kvensernes Skyld; havde vi været af den Over
bevisning, at den ny Indsamling ikke skadede, 
havde vi maaske i dette enkelte Tilfælde, paa 
Grund af den godeSag, undladt Paatale; men 
da vi er af den Mening, at Tidspunkter for den 
ny Indsamling var uheldig valgt og vi derfor 
heller ikke havde givet en saadan Billigelse, 
har vi ikke ment at kunne holde vor Kritik til
bage. Denne havde en baade kort og saglig  
Form. Det lange Indlæg (spækket med smaa 
Spydigheder) fra København forbavser os der
for. Ved Sagens Kerne rokker Indlæget ikke 
det mindste og vi synes, at Bestyrelsen i Kø
benhavn havde staaet sig bedre ved at erklære, 
at den (ganske vist i en god Mening, for en 
god Sags Skyld) havde grebet fejl. Dette havde 
den kunnet gjort, om saa mere, da den jo i- 
øvrigt har udført et stort Arbejde for Naverne 
i Tyskland og deres Børn, et Arbejde, der ikke 
mindst bliver paaskønnet af os.

Hovedbestyrelsen.

Meddelelser fra Forretningsforeren.

Kvitterer for M odtagelsen af følgende B eløb: Bern 
Fr. 30.—, Södertelje Fr. 60.24, Fredericia Kr. 79.65, Vejle 
Kr. 162.—, Zürich 64.90, Randers Kr. 150.—, P. Christen
sen, Aarhus F r. 12'—, Chr. H øst Aaris, Helsingør F r. 15.—.

I den i Bladet Nr. 8 offentliggjorte Adresseforteg 
nelse er sket følgende Forandringer:
Holbæk: Hotel M ellerupgaard, den første og tredie T irs

dag i hver M aaned Kl. 8.
Udb. Max Nielsen, Chr. Hansenvej 21, fra 5—6. 

Aalborg, ny H ule: Hotel National, St. Vestergade. 
K ristian ia , ny H ule: Arbejderforeningen, Vilsesgade 1. 
S tavanger , Udb.: N. Johansen, Bredbakken 362, fra 6-7. 
Odense, Udb.: C. M. Jørgensen, N ørrebro 25 ’, fra 6—7.

F or de 6 Dødsfald, som er offentliggjort i dette N um 
mer, klæbes Ekstram ærker. F or i Aar er der ialt 16 
Ekstram ærker at klæbe.

F ra  Afdelingen i Södertelje har jeg  (med Tak!) mod
taget Meddelse om, at den har bevilget 50 Kr. til Kon
gressen. Pengene bedes indsendt tii K øbenhavnerafde
lingens Kasserer, ligesom jeg  gør alle andre skandina
viske Afdelinger opmærksom paa, at alle Kongrespenge, 
enten de hidhører fra Kongresmærker eller frivillige Bi
drag, skal indsendes til København.

Opmærksomheden henledes paa, at ifølge Züricher
foreningens Beslutning koster Sangbogen for Frem tiden:

Svejts Fr. 1.50 (Udsalg Fr. 1.75)
Frankrig Fr. 2.— » Fr. 2.25)
Skandinavien Fr. 1.75 » Kr. 1.75)

Angaaende Tyskland læs Züricherforeningens Meddelelse.
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G rundet paa Pladsr 
skudt til næste Numer.

nan gel er Ha Iva irsr<3gns kab et ud- i

+T
Medlem No. 7203Den knappe Plads er ogsaa Skvlc i, at Medlems-

statistiken først nu offentliggøres. Skønt saa mange 
M edlemmer er rejst væk fra Tyskland (alene H am burg F red erik  P. H ansen
har 200 Medl. færre end for et A ar siden), ia r  vi hævdet Postbud, født i Fredericia d e n '2-10-94. Død den
Stillingen godt. Der er ogsaa en glædelig Stigning i de 9 Maj 1920.

Vejleafdelingen.svenske Medlemmers Antal at konstaterer. I den Forbin-
delse gør jeg opmærksom naa, hvilket idealt Forhold
mellem A ntallet af norske, svenske og danske Medl. som A ktivt Medlem No. 4354Trondhjem s- men isæ r  S tavangerafdelm gen opviser. i

H . J. Larsen. O tto Folkm ann
Barkassefører, født i København den 3-5-85. Ind-Medlemsstatistik 1 meldt i Ham borg den 30-1-18. Død i Februar.

optaget den 10 April 1920. 1 ■ 1
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F redericiaafdelingen. 1

A alb o rg .............

Aarhus ..............

81 — — 77 2 — 2 20 1 60 — 1
210 3 1 196 3 ___ 11 97 22 46 ___ _ 18

Medl. No. 4965*Berlin .............. — — — — ' — — — —

Bern ...........
Bremen .......

5
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— 4
5

1
___
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4

2
1

—
i z N. V. Jen sen

D avos........... 1 — — — — i — 1 — — — 1 Snedker, født i Aarhus den 28-1-70, indtraadt den 1
D resden .......
Düsseldorf

13
9

— — 12
9

1 — — 12
9

— ’-- i 4
9 15-6-18, er den 20-9-20 afgaaet ved Døden.

F red eric ia ... 14 — — 14 — — — 8 1 3 ___ 1 A a r  husafdelingen.
H am burg ... 396 — — 395 1— — 206 176 — — 185 I

H arburg ....... 23 ____ ___ 21 1 ___ 1 7 12 _ 4 A ktivt Medlem No. 5288
H o rsen s.......
K iel...............

76
89

2 z 72
84

2
1
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i

1
3

6
71
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1
2 Carl L indegaard

K ristiania ... 78 — — 63 8 6 1 8 2 — — 4 I Snedker, født i København den 5-8-76, indm eldt i 11
København
M annheim ...

307
1

4 — 281
1

17 5 4 61 36 36 16 22 1 Aarhus den 7-9-18, er den 27-8-20 afgaaet ved Dø- M

M aribo ....... 15 1 — 13 — — 2 9 — — — 1 I den her i Odense.
München .... 9 — — 5 3 — 1 8 — — — 2 Med Afdøde er et trofast Medlem af  C. U. K.
N eum ünster 13 — — 12 — — 1 8 1 3 — 3 gaaet bort. L indegaard havde som Næstform and I
Odense ....... 61 3 — 59 — — 2 10 3 27 2 3 i den herværende Afdeling vist sig som et m eget o
Baris . . . ....... 13 — — 10 3 — — 3 — — — 2 interesseret Medlem i Afdelingens indre Anliggen- H
B anders....... 94 1 — 87 2 2 3 16 6 48 — 5 der og var nyligt bleven valgt til Foreningens H
St. G allen ... 1 — — 1 — — — 1 — — — — Kasserer. Ingen havde tænkt, a t Lindegaard saa p
Stavanger ... 81 — — 30 29 22 — 6 2 12 — 4 brat skulde gaa bort, idet han under Huleflytnin- I
Stockholm 16 — 2 — 16 — — — — 2 — 1 gen, ved Ankomsten til den nye Hule, pludselig g  

styrtede om, ram t af et H jærteslag, som bragte 11 
Døden i Løbet af nogle faa M inutter. Han gik H

Södertelie ... 20 1 1 — 20 — — — — 2 — —

J'rondhjem 30 — — 9 14 6 1 7 1 2 1 —

Vejle ............ 28 — — 26 2_ — 10 1 12 1 ■ 2 bort m idt i sin G erning for C. U. K. og vil blive f e j

^ürich ....... 33 — 1 26 5 _ 2 15 10 — 1 7 savnet af mangen Kammerat. Torsdagen den 2-9- S
hovedkassen 10 — — 6 2 1 1 6 1 2 — 3 20 blev Lindegaard begravet paa den herværende I 

K irkegaard under stor Deltagelse fra Foreningens |  
M edlemmer; ved Graven bragte Form anden paa §;Tilsammen 1132 15 5 1518 133 45 36 611 283 302 38 285
Foreningens Vegne L indegaard det sidste Farvel. I«

Fra de med * 
Bedes m ig at faa

betegnede Afdelinger 
noeren Statistik.

er der ikke lyk- 
Red.

Odenseafdelingen. 

Æ ret deres M in d e!
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Regnskab over Spetzlerfondet
for første H alvaar 1920. 

Kassebeholdningen fra  a'iftlet H alvaar Indtæ gt 
1919 . . . .

U nderstøttelse til nødlidende L ands
mænd i Tyskland . .

M odtaget fra :
C .U . K. Bern, 2 H alvaar 1919 og 

1 H alvaar 1920
H am borg for 1920 . . . .
Zürich for andet H alvaar 1919 
Fröken Lorentzen, Zürich for 1920 
Forening for ber. Haandv. Kbhvn. 

for 1920 .....................................

3232.81

10.— 
25 — 
12.50 

6.—

U dgift

800—

28.-
Laan til C. U. K. mod 5 %  Rente 1000.—
Porto . 1.15

3314.31

S T A T U S .

1801.15

Sam let Indtægt 3314.31
Sam let Udgift . 1801.15
Kassebeholdning . 1513.16
Varelagerets Værdi . 1109.28
Tilgodehavende hos C. U. K. 2000.—

» » Lademann . 40.—
Sam let Form ue 4662.44

t

L a u r i t z  J. L a u r s e n , Forvalter for Spetzlerfondet.
Revideret og fundet rigtigt 

Zürich, den 22-7-20.
N ils  N ils s o n , I I .  ] .  L a r s e n ,  Revisorer.

F oreningsmeddelelser.
H olb æ k. Tirsdag den 31 A ugust stiftes her i H ol

bæk en Afdeling af C. U. K., hvor 20 M edlemmer ind
meldte sig. Til Form and valgtes Skræder Danielsen fra 
København; Kasserer Max Nielsen, Holbæk, og til Se
kretæ r undertegnede M aler fra Holbæk. M ødelokale i 
Hotel M ellerupgaard den første og tredie T irsdag i hver 
M aaned, Kl. 8 Aften.

Med Naverhilsen H . H e n r ik s e n .
K old in g . P aa et Lørdag den 25-9 her i Kolding af

holdt Møde, hvor P. Jørgensen fra Kreuzlingen var til 
Stede; var vi 15 gamle N aver som enedes om a t stifte 
en Afdeling af C. U. K. i Kolding, hvor vi form ener der 
er Interesse og G rokraft nok for en stabil og stor Af
deling. Som foreløbig Bestyrelse valgtes: Form and Chr. 
Jensen, B ybud; Kasserer Holm, G larm ester, og til Se
kretæ r undertegnede.

Med skand. Hilsen L . J ö r g e n s e n .

O d en se . Odenseafdelingen afholde Lørdagen den 
7 August A ftenunderholdning med Bal. En af Naverne 
fra Bremen, F. Andersen, som har deltaget i Krigen paa 
tysk Side, fortalte forskellige Episoder desangaaende. 
Ved Kaffebordet, som var fælles, tog Kasseren Ordet, da 
Form anden var forhindret i a t møde. Desuden havde vi 
en lille H øjtidelighed a t fejre: en gammel Hamburgnav, 
P. Olsen, fyldte den 10 August sit 70 A ar, og i samme 
Anledning overraktes ham en smuk M appe med Fore
ningens Mærke paam alet; endvidere blev P. Olsen op
tage t som Afdelingens Æ resm edlem. J  or gam le Nav blev 
m eget rørt, ved at m odtage denne Opmærksomhed og 
takkede i korte Ord, og lovede at samme M appe skulde

blive gem t om hyggeligt fra S lægt til Slægt. Festen slut
tede med en Boule Punsch. ■:

• C. L in d e g a a r d .
O d en se. Fredag den 27 August blev Odjns gam le 

Stad sat i Bevægelse, de lokale Blade havde.hfemlig be
kendtgjort, at Naverne holdt Huleflytning, og, 4et skulde 
sam tidigt være Agitationsfest for Foreningen; flere,gamle; 
og vordende Naver blev ogsaa indmeldt. ‘ Da Naverne, 
ved otte Tiden begyndte at troppe op, var begge S id er 
optaget i de Gader, Naverne skulde passere,;, a f spændt^!- 
Tilskuere. Man tog saa fat paa at pille Foreningens1, 
Ejendele ud af Hulen, hvorefter N averne drog ud paa  
Farten, med to flinke og forstaaende Betjente-i Spidsen,, 
derefter vort vældige Emblem, baaret paa en lang Stang,, 
dernæst M usikkorpsel, tre lange Naver med Fanerne, og 
bagefter fire Mand med Skabet, tilsidst de andre Naver, 
hver bærende sin Del af det övrige Kluns. Folkemæng
den sluttede Troppen, og ad vældige Omveje stam pede 
Naverne efter «Dukke Lise» og andre M elodier og nag
ede langt om længe til vor nye Hule «Kafe du Nord» i 
Nørregade, hvor Festen skulde begynde; desværre blev 
den saa brat afbrudt ved vor trofaste og energiske K as
serers Død.

Med skand. Hilsen N . J a c o b se n .
P a r i s .  Paa Generalforsamlingen den 18-9 valg tes 

til Form and Axel Frederiksen; K asserer Hj. B irch; og 
til Sekretæ r undertegnede.

Sam tidigt vil vi gerne benytte Lejligheden til a t 
takke vor gam le N av: Poul Jørgensen, ogsaa kaldet L ars • 
fra W iesbaden, for den Hjælpsomhed han udviser mod . 
de unge Naver, der kommer hertil, ved at løbe rundt med. ’ 
dem og søge A rbejde til dem. Da han selv er Meste*,; 
stiller han ogsaa gerne alle de N aver ind, som 'detr er.', 
ham muligt. Jørgensen er i det hele taget Typen paa. ett? , 
gam mel Nav, som aldrig glemmer sin egen Ungdom.LOg ; 
derfor en Tak fra  alle de unge Svende her.

Med skand. Hilsen A. J. M ortensen,
Z ü ric h .  Paa vort Møde den 25-9 har vi behandlet 

Spørgsm aalet om Forhöjelse af Sangbogens Pris. De • 
Tab, som Valutaforholdene har bibragt Spetzlerfondet 
ved Salg af Sangbogen, har nødvendiggjort, a t dette 
Spørgsm aal m aatte tages op til Drøftelse. Alle var enige 
om, at der m aatte skiides til en Forhøjelse, som nogen
lunde staar i Forhold til de forskellige Landes V alu ta- 
og Lønforhold. F or Svejts’ Vedkommende fastsattes P ri
sen til Fr. 1.50 (Udsalg 1.75), F rankrig  Fr. 2—  (Udsalg 
Fr. 2.25), Skandinavien Fr. 1.75 (Udsalg Kr. 1.75). For 
Tysklands Vedkommende er Forholdene saa ekstraordi
nære, at det vedtoges foreløbigt at standse Salget af 
Sangbøger i dette Land. Da ihveit Fald  Afdelingerne 
dér maa have Sangbøger nok til at synge i ved M øderne, 
vedtoges det at rette en H enstilling til de tyske Afde
linger, om at holde de Sangbøger, som de endnu even
tuelt ligger inde med, tilb a g e ; altsaa ikke videresælge 
dem til M edlemmerne, saa Afdelingerne vil være i Stand 
til a t suplere de af Lokalforeningernes Sangbøger, som. 
m aatte blive ubrugelige eller komme væk. Ligeledes ved
toges det, dersom der skulde opstaa ny Afdelinger i 
Tyskland, a t tilbyde disse Sangbøger til e g e t  Brug, efter 
Betingelser, som fastsættes efter Forhandling i hvert en
kelt Tilfælde.

Med skand. Hilsen C a r l  H a n s e n , Sekr.
Redaktion og Ekspedition:

H. J. L a r sen , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.
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.luleswenden*

bruger Stof, saavel Poesi som Prosa (da 
Papir- og Trykpriserne jo er meget høje, 
er der ikke Raad til Tegninger). Svende, 
læg Eders Hjærner i Blød; men inden ret 
længe, thi den 10 December maa Stoffet 
tir  «Julesvenden» være her i Zürich.

-O'

Dell 27 November 1920
foregaar Afstemningen om C. U. K.s Admini
stration :

1. H o v ed b esty re lsen : Zürich.
2. K on tro lu d va lget: H am borg.
3. F o rr e tn in g sfo r er : H. J . L arsen .

Som Medlemmerne ser, bliver det foreslaaet 
at flytte Kontroludvalget til Hamborg. Da vor Af
deling i Berlin paa Grund af Medis. Bortrejse osv. 
er svundet temmeligt ind, er det dog bedre om 
Kontroludvalget faa Sæde i en By, hvor der er 
større Afdeling, og Berlinerafdelingen har da 
ogsaa trukket sig frivilligt tilbage, hvorfor kun 
Hamborg bliver foreslaaet som Sæde for K. U.

Vor Afdeling i Hamborg er jo  ikke alene 
en stor og evnerig Afdeling; men ved den Kon
ference, som fandt Sted den 26 September, viste 
det sig ogsaa, at Hamborgerafdelingen staar tro 
til C. U. K.s Fane. Vi kan derfor kun anbefale 
alle aktive Medlemmer at give Hamborg deres 
Stemme som Sæde for K. U.

Idet vi gør opmæiksom paa, at Afdelinger 
Som har Møder paa en anden Dag end Lør
dagen, selvfølgelig ikke er bundet med deres 
Afstemning til den 27 Nov., vil vi samtidigt 
rette en Tak til Kontroludvalget i Berlin for 
mange Aars trofast Arbejde for C. U. K. Især 
retter vi en Tak til H. Johnsen, som omtrent 
Uafbrudt har haft Sæde i K. U., siden dette, kom 
til Berlin, og ligeledes takker vi ogsaa O. Clausen 
for hans Arbejde som Kasserer for de tyske Af
delinger. Og har Forholdene medført, at K. U. 
maa til en ander. By haaber vi dog, inden ret 
længe at se en stor og blomstrende Afdeling i 
Berlin igen. Hovedbestyrelsen for C. U. K.

Konferencen i Hamborg
den 26 Septem ber 1920.

Efter at H am borgerforeningen havde været Vært for 
de Delegerede fra C. U. K.s Afdelinger ved en gemytlig 
Sammenkomst, Lørdag den 25 Sept., hvori deltog ca. 200 
Naver, aabnedes Konferencen Søndag M orgen Kl. 10 i 
vor Afdelings Foreningshus.

Efter at et Sangkor, sam m ensat af Medlemmer fra 
«Dan» og vor A fdeling havde sunget nogle smukke Sange, 
bød H am borgerafdelingens Formand, P. Sørensen, vel
kommen. Delegerede var mødt fra Afdelingerne i Ham 
borg, H arburg, Kiel, Neumünster, Düsseldorf og Dresden, 
sam t en Repræsentant fra H. B. Endvidere Delegerede 
fra «Dan» og «Freja».

Paa Dagsordenen s to d :
1. Ai bejdsløshedsunderstøttelsen.
2. Sekretariatet.
3. Statstilskudet til Levnedsmiddelpakkerne.
4. Eventuelt.

Under Punkt 1 blev det oplyst, a t G esandtskabet i 
Berlin havde opnaaet, a t ikke alene Danskerne i H am 
borg, men ogsaa dem i Berlin nu fik udbetalt den sam
me A rbejdsløshedsunderstøttelse som de tyske Arbejdere. 
Ligeledes var der givet Løfte om en snarlig Afgørelse i 
dette Spørgsm aal for de andre Landes respekt. Byers 
V edkommende.

Under Diskussionen blev det stæ rkt kritiseret, at 
«Frejass Medlemsblad havde skrevet, at de Danske i 
Tyskland er Forposter to r Danskheden i 2 Zone, og man 
var enige om, at den Slags Fantasterier ikke var egnede 
til a t fremme D anskernes Stilling i Tyskland.

Under Punkt 2 blev det efter en længere Diskussion 
vedtaget at danne et Udvalg paa 3 M edlemmer til at 
varetage Danskernes Interesser i Tyskland. D ertil blev 
følgende Resolution vedtaget:

«Konferencen, den 26 Sept. 1920 beslutter, a t de de 
Danske i Tyskland vedrørende fælles Anliggender 
udadtil varetages af et U dvalg paa 3 Mand, valgte 
henholdsvis af C. U. K. Ham borg, «Dan», Hamborg 
og «Freja», Berlin.»

D et er da Meningen, at alle i Tyskland værende 
Medlemmer af C. U. K. kan skrive og y tre deres Anlig
gender til C. U. K.s Udvalgsmedlem ; Frejas Medlemmer 
til det Medlem, som af denne vælges til Udvalget, og 
paa samme M aade af «Dan»s Medlemmer til det a f denne 
valgte Medlem.

Under Punkt 3 udspandt der sig en længere Dis
kussion, om hvorledes det Statstilskud paa 28,000 Kr. 
maanedlig, som den danske S tat giver til Levnedsmiddel
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pakker til Danske i Tyskland kunde bevares. Man ene
des om følgende:

«Det valgte Udvalg skal hurtigst m uligt ved person
lig Henvendelse til den danske Rigsdag og dens 
Medlemmer, søge a t faa denne til a t støtte Statstilsku- 
dets Fortsættelse i saa stort Om fang som muligt.»

Under «Eventuelt» blev der fra forskellige C .U . K.- 
Medlemmers Side slaaet til Lyd for en skandinavisk 
Sammenslutning, der langt bedre, især med Henblik til 
de gode Forbindelser, som C. U. K. har i hele Skandi
navien, kunde varetage de særlige Interesser for Skan
dinaverne i Tyskland. F ra «D anssog «Freja»s Side fandt 
Forslaget dog ingen god M odtagelse; de mente, at det 
i alt Fald ikke var opportunt a t drøfte Spørgsm aalet for 
Øjeblikket.

E fter den egentlige Konference, havde C. U. K.s De
legerede en Sam tale om forskelligt, som trængte til en 
Drøftelse, bl. a. om «Naverbørnene» og Kontroludvalgets 
F lytning til Hamborg.

I ovenstaaende er det vigtigste, Konferencen bragte, 
meddelt. Den af Konferencen valgte Form for Sam arbejde 
til Varetagelse af Danskernes særlige Interesser i T ysk
land, er efter min Mening god og betydeligt billigere 
end den først foreslaaede. Om end Kritik realiter er at 
betragte som negativt Arbejde, maa det dog regnes for 
et p o s i t i v t  Resultat, a t Konferencen har taget Afstand 
fra det i «Frejass M edlemsblad No. 10 offentliggjorte 
Skriveri, betitlet «Danskheden i Tyskland» M aaske kan 
da den Slags, som kun kan virke til Skade for Danskerne 
i Tyskland, undgaas for Fremtiden. Artiklen, der paa 
en fuldstændig naiv M aade sammenligner Danskerne i 
Tyskland med vore Landsmænd i anden Zone, vil ikke 
mindst blive tilbagevist af disse, der næppe ønsker at 
blive sam menlignet med de danske K o lo n ie r  i Tysk
land. O g lige saa lidt som den danske Regering vil finde 
sig i, a t den tyske Koloni f. Eks. i København, blander 
sig i det tyske M indretal i Slesvigs Sager, lige saa lidt 
vil den tyske Regering finde sig i, at Danskerne i Tysk
land blander sig i anden Zones Sager. Konferencen har 
g jordt klogt i a t sætte en Bom for den Slags Fantasterier, 
som ikke alene vil kunde komme til a t skade dem selv; 
men ogsaa Landsmændene i anden Zone.

Forøvrigt kan man jo  kun ønske, a t det besluttede 
Udvalg maa faa Held til at udrette noget for Danskerne 
i Tyskland, og vil der jo  nok senere byde sig Lejlighed 
til a t omtale Udvalgets Arbejdere nærmere.

H. J. Larsen.

Et sjældent Jubilæum.
Den 2 November havde Kassereren i vor 

Dresdenerafdeling, Tapetserer Em. Bjerregaard , 
været Medlem a f  « Vaulundur» (som er Dres- 
denerforeningens Navn) i 25 Aar,

Der har vel ikke været en Nav i Dresden, 
som ikke har kendt Bjerregaard, der for det 
meste i de 25 Aar har haft enten Formands
eller Kassererposten, og som, selv om han en
gang imellem maatte unde sig en Hvilepavse, 
dog altid var interesseret i Foreningens Gang.

Bjerregaard, der ogsaa er anset af sine Fag
fæller, i Dresden, har forøvrigt Interesser, der 
gaar ud over den lokale Forening: han har al
tid været et levende interesseret C. U. AT.-Med-

lem, det er derfor heller ikke noget Under, at 
Dresdenerforeningen ikke alene er en af vore 
ældste A fdelinger; men ogsaa en Forening, hvor 
C. U. K. Tanken altid havde fast Rod, var 
Bjerregaard dog altid C. U. K.s faste Støtte i 
Dresden.

For dette hans Arbejde for C. U. K. og for 
alt hvad han har ofret af Arbejde, Tid og Penge 
for de mange Skandinaver, der i de 25 Aar er 
kommet til Dresden, Hovedbestyrelsens og «Den 
farende Svend»s hjærtelige Tak. Og gid der 
vil blivé' lagt 25 Aar til det første Kvartsekel!

H. J. Larsen.

Til de t y s k e  Afdelinger.
Hovedbestyrelsen har besluttet at lade en 

Uddeling af Levnedsmiddelpakker til vore nød
lidende Medlemmer i Tyskland foregaa op imod 
Jul, saa i alt Fald denne kan fejres uden alt for meget 
Savn og Tryk. Vi beder derfor de tyske Afde
linger om at opstille Lister over Navn , Stilling  
og Bopæl paa de Medlemmer, som ønsker at 
komme i Betragtning ved Uddelingen. Disse 
Lister, hvis Opstilling og Indsendelse maa fore
gaa i god  Tid, dersom Pakkerne skal naa frem 
til Jul, bedes indsendt til Jörgen K. Petersen, 
Esbjerggade 253, Köbenhavn 0 .

Hovedbestyrelsen.

Meddelelser fra Forretningsføreren.

Kvitterer for M odtagelsen af følgende Beløb : Zürich 
Fr. 76.85, S tavanger 128 —, Odense 65.04, Stockholm 75.-; 
København Kr. 1080.—, Aarhus 350.—, Nykøbing F. 24.—; 
K ristiania 144.—, Holbæk 40.—, Nakskov 40.—.

I den i Bladet No. 8 offentliggjorte Adresseforteg
nelse er sket følgende Forandringer:

T i l l i d s m a n d  f o r  V a r e ta g e l s e  a f  D a n s k e r n e s  s æ r l ig e  
I n te r e s s e r  i  T y s k la n d :  P. Sørensen, M arkstr. 1a* 1, Ham 
borg 6.

S ö d e r te l je ,  U db.; Sten Eklund, V ästra K analgatan 7, 
frän 6Vu—7.

N y k ö b in g  F ., U d b .: j. Eskildsen, Skolegade 11 2.
H o r s e n s :  Munchs Hotel, Smedegade. Udb.: Sophus 

Nielsen, Katsund 9 2, fra 6—7.
B e r l in ,  ny Hule: Friedelstr. 42, Ecke Pflügerstrasse, 

Neukölln. U d b .: O tto Claussen, Naunynstr. 52, Seitfl.2, 
Berlin S. O.

R a n d e r s , ny H ule: Hotel «Phöniks», Vestergade.
A a r h u s , U db.: P. Hørder, Ingerslev Boulevard Nr. 10 

fra 6—7.

Opmærksomheden henledes paa, a t der med dette 
Blad følger, til de Afdelinger, der har Blikkenslagere sorri 
M edlem mer: Medlemsblad for B likkenslagerforbundet i 
Danmark.

Endvidere følger til alle Afdelinger Sedler, hvorpaa 
Resultatet af Generalafstem ningen opføres og som der
efter indsendes til Hovedkassen.



Da næste Nummer vil bringe Adressefortegnelse, 
bedes alle Æ ndringer, som angaar denne, meddelt under
tegnede ufortøvet. H. J .  Larsen.

De nordiske Afdelingers Navn.
Hjemme skyder nye Afdelinger frem som Paddehatte 

— Naverne breder sig — skriver H. J. Larsen i e t tidli
gere Nummer af «Den far. Sv.». Selv om det maaske

' nok kan være rig tig t at bruge dette U dtryk «Naverne bre
der sig», synes jeg  dog, at det rig tigste var a t sige 
«Naverne sam ler sig», naar Talen er om O prettelsen af 
nye Afdelinger i Skandinavien. Krigens Spøgelse jog, 
som os alle bekendt, de fleste a f  Naverne Ud af Hulerne 
i de af Krigen berørte Lande og hjem til en eller anden 
By i Skandinavien, hvor der den Gang ingen Afdeling 
a f  C. U. K. fandtes. Hvad er det nu, a t alle Naver, for
uden Udviklingen af Kendskabet til deres Haandværk, 
læ rer i U dlandet? Er det ikke at kende Værdien af et 
g o d t Kam m eratskab og ubrydéligt Sammenhold. O g er 
det ikke netop disse to Egenskaber hos de Naver, der 
blev der ude og døjede Sult øg Savn i de krigsførende 
Lande, som saa m æ gtigt har bidraget til, a t Skand. C. 
U. K.s-Afdelinger derude endnu bestaar næsten fuldtallig.

>; ■ De Svende fortjener den hjerteligste T ak  for, hvad de har 
g jo rd t for Skand. C U. K. Og er den bedste T ak til dem 
ikke netop den, at deS vende, som vendte hjem, v ise r at 
de ikke har glem t det gode Kamm eratskab, men at de, 
hvor som helst de er tilstede i en By, i tilstrækkeligt 
Antal, giver hinanden H aandslag Jpaa a t oprette en Af
deling af Skand. C. U. K. O g det er det der sker nu.

I : N averne sam ler sig. D et er imidlertid ikke denne Kends
gerning, der foranlediger mig til at lægge Beslag paa 
«Den far. Sv.»s i denne Tid saa trange Spalteplads, men 
det er disse nystiftede Afdelingers Navne, der har Skyl
den ; thi efter min M ening er disse valgte med meget 
ringe Om tanke, idet de fleste af dem ret og slet hedder:
«Skandinavisk Forening, Afdi. Skand. C. U. K...................»
A t en Forening kan kaldes skandinavisk, naar den op
tager Folk fra de skandinaviske Lande som Medlemmer 
er naturligvis rig tig t nok, men ved vore Afdelinger dan
nes der efter min Mening en Undtagelse. En Forenings 
Navn maa altid vælges paa en saadan Maade, a t enhver 
straks er k lar over dens Form aal og Virkefelt. Da vore 
nordiske Afdelingers Form aal i første Linie, maa være 
a t samle alle berejste Skandinaver, synes jeg  a t det er 
paa sin Plads a t O rdet «berejste» findes i enhver A fde
lings Navn f. E ks.: «Klub» eller «Foreningen for berejste 
Skandinaver», «De berejste Naver», «Berejste Naver» 
eller lignende. Og at disse Navne i agitatorisk Øjemed 
har større Værdi end det anvendte «Skandinavisk F ore
ning» anser jeg  for liggende over al Tvivl, idet de tyde
ligt viser, a t det er en N averforening og ikke «Den høje 
Flip» der agiteres for. Enkelte Afdelinger kalder deres 
Forening for «Klub» eller «Foreningen for berejste Haand- 
værkere» hvilket ogsaa nok kan gaa an, men selv om 
man er «berejst Haandværker» er det jo  ikke sikkert, 
at man er Nav.

D ette m aa ikke optages som en Fornæmelse af de 
foreninger, der har valgt sig dette Navn thi af disse har 
1.Eks. «Foreningen for berejste Haandværkere» i Køben
havn udført et godt S tykke A gitationsarbejde for Rejse
n e t ,  men det anføres kun fordi O rdet «Nav» er Beteg- 
ns:lsen f°r  de mere zünftige berejste Svende, eller Haand- 
v®tkere om man vil. Og at disse to Slags berejste ikke 
ønsker blive forvekslede med hinanden, anser jeg  for

givet. Jeg  vil derfor anbefale alle S tiftere af nye Afdelin
ger af Skand. C. U. K. i S kandinavien: kald disse for 
«Klub», eller «Foreningen for berejste Skandinaver». Ikke 
fordi jeg  er Tilhænger af Gendaab, men for a t komme 
bort fra det, a t i den ene By hedder Barnet Hans, i en 
anden Peter og i en tredie Hans Peter. Sam tidig ender 
Navnet saa paa — naver og det er det, vi alle er stolte 
af a t være. iV. E . Gottschalck, Kobenhavn.

Foreningsmeddelelser.
B erlin . P aa Generalforsam lingen her den 16-10-20 

valgtes som Kasserer O tto Claussen. Desuden har vi faaet 
ny Hule. Med N averhilsen V. Madsen.

K r is t ia n ia . P aa Generalforsam lingen den 8-10-20 
genvalgtes til Kasserer M urer K. Nielsen.

Med Naverhilsen R. P. Rasmussen , Sekretær.
M a rib o . P aa Generalforsam lingen den 15-10 gen

valgtes som Formand, Kasserer og Sekretæ r henholdsvis 
A ssistent E. Jensen, Nykøbing F., G artner Th. Christen
sen, Saxköbing og undertegnede fra Dresden.

Med Naverhilsen F r. Jähne.
O d en se. Ved Generalforsam lingen den 8-10 blev 

følgende valg t: Form and: F. A ndersen; K asserer: Chr, 
Jørgensen, og som Sekretær undertegnede.

Med Naverhilsen \H. Andersen.
R a n d e rS i P aa Generalforsam lingen genvalgtes Be

styrelsen: Form and: O. Andersen, Maler, R anders; K as
serer: W . Børglum, Maler, R anders; ^Sekretær underteg
nede M ontør, Randers.

Med skand. Hilsen ' Vilh. Drægert.
S to c k h o lm . Vid generalförsam ling den 15 O ktober 

1920 omvaldes till-ordf. G. S. Nilsson, till kassör omval
des N. Persson, sam t omvaldes till sekreterare under
tecknad.

Med skand. hälsning A . B jörklund .
T ro n d lijem . P aa Generalforsam ling her den 12-10 

valgtes til Form and H julm ager Valdemar Olsen, Køben
havn. Med Naverhilsen H. Jensen , Sekretær.

V ejle . Paa Generalforsam lingen den 9-10 genvalgtes 
til Form and P. Christensen, Snedker, Vejle; Kasserer H. 
Uldahl Madsen, Tapetserer, Vejle, sam t undertegnede 
Snedker, Odense til Sekretær.

Med Naverhilsen H. Madsen.
Z ü rich . Paa Generalforsam lingen den 30-10 gen

valgtes som Form and og Kasserer henholdsvis H. J. L ar
sen og K. Andersen, begge fra København. Som Sekretær 
valgtes undertegnede fra Gørlev.

Med skand. Hilsen Thue G ammelvind.

Svende!
Om 5 Uger har vi Jul. Dersom I ønsker en 

«Julesvend« i Aar, bedes I indsende Stof. Da 
Bladet jo er temmeligt dyrt, har H. B. forbeholdt 
sig Ret til at undlade Julesvenden i Aar, dersom 
der kun udkommer lidt Stof eller saadant, som 
ingen Betydning har. Det ligger altsaa i Med
lemmernes egen Haand om «Julesvenden» skal 
udkomme.

Redaktion og Ekspedition:
H. J. L a r se n , Postfach Z ü rich  (Schweiz).

Genossenschaftsdruckerei Zürich.
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