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Udrejsning i Aaret 1^31.
Det er nu 12 Maaneder siden at vi

Bladet omtalte Arbejdsforholdene, og avi disse passere Revy.
, PiiPrDen saakaldte Krise, har med s'

gaamindre Kraft trængt sig ind i alle L"
, - j i03.Forholdene er ikke bleven bedre Arbejdsløs^heden er desværre bleven til en lag
mujjgthidtil, trods mange Forsøg, ikke har væi
^at besejre, og desværre hjemsøger de
^Lande som Naverne berejser, og Here ^
,igtden formaaet at gøre det saa godt som *for Udlændinge at iaa Arbejdsbey il ligung- ^Det Land, som vel er haardest t

Tyskland, med omtrent 4 Millioner Arb !j
,, 'saa dette gamle Naverland vil ogsaa i de

,være et lukket Land {or Naverne hvad i J
angaar, men som Gennemgangsland,

.vi ikke at henvise til de mange Seværdigneaeisom dette har, og anbefaler Naverne, at ^rejser ligegyldig igennem, men efter bv ,gøre Ophold i forskellige Byer. Detpaa sine Rejser kan sjælden blive for meg^, &de Indtryk som man bringer med sig nj >dem knyttes de bedste Minder, som m*op i Alderen gerne vender tilbage til.
,For særlige sparsomme Naver, ellei s'som har været saa heldige at faa Stipvilde det ogsaa være at anbefale, om
, ,Saisonen besøgte en af de mange g 'Frankrig skuffede os i sidste Rejseaai,i Løbet af Aaret stadig vanskeligere, cArbejdstilladelse, ogsaa for de Navei s

,gammel Tradition, i Efteraaret opsøgte Nizza, fikikke meget Udbytte deraf, det var kun cfik Arbejdstilladelse, eller klarede den-
...I Frankrig gaar man temmelig skarpt tiVærks, at man som fremmed Arbejdet skal

være temmelig forsigtig med at tale si
^

maal for højt paa Gaden, det brag e !gnogle af Naverne i Erfaring, thi daailig akommen, blev de indbudt af Mj/ndighe ei—

og senere blev de gjort bekendt med,atdevilde være det bedste for dem, at de huitigstmuligt forlod Landet. Den nye Regn ung vi

gaa endnu skarpere frem, overfor fremmede
Arbejder, saa er det altsaa heller ikke fra denne
Side, at Vinden blæser for Naverne.

Afrika, som saa smaat havde begyndt at blive
et Naverland, har det heller ikke været saa let
at opdrive Arbejde, og Betalingen er heller ikke
saa særlig god, at Sproget medbringer mange
Hindringer er en kendt Sag, og de faa som er
bleven dernede, har ikke sendt saadanne Efter¬
retninger at vi kan anbefale at rejse dertil.

Spanien er for Øjeblikket et vanskeligt Land,det gærer i alle Hjørner, Strejker, General¬
strejker og Opstande, hører snart med til den
gode Tone, hos dette varmblodigt Folk, og naar
man ikke kan klare sig med Sproget ,saa er
man som Arbejder ikke godt stillet i Spanien,
og hvor mange Naver kan Spansk?

Efter de nyeste Meldinger fra Spanien, givesder kan untagelsesvis Arbejdstilladelse til Ud¬
lændinge. Arbejdspladser som bliver fri skalbesættes med Spanier, saa længe der er arbejds¬løse Spanier i betræffende Fag. Hvor det ikkekan undgaas at indstille Udlændinge, skal dissemindestens have samme Løn som Spanierne.Alle Udlændinger som allerede er bosat iSpanien skal snarest henvende sig til Politiet,for at faa udstedt et Arbejdskort, som koster fra10 til 500 Pesetas.

Balkanlandene besøger Naverne sjælden, atder af og til er en og anden som har Held medsig i disse Lande,, det betyder jo ikke, at detvilde gaa flere lige saa godt.
Østrig, som Naverne i de gode gamle Dage,ogsaa med gode Chancer opsøgte, er med sinstore Arbejdsloshed ogsaa lukket for Naver.Vi kommer nu til Pølseenden med Rosinerne.I Belgien har særlig Brüssel holdt sig, og harkunne optage en Del Naver, men her, somoveralt, anbefales det at lære Sproget (Fransk).Pressen meddeler den 15. Jan., at Belgiennu ogsaa beskytter sig imod Arbejdsløsheden,ved skarpere Regler for Indvandring af frem¬mede Arbejder.
Efter disse Bestemmelser, skal dem somønsker at arbejde i Belgien, allerede ved Ind¬rejsen kunde forevise en Tilladelse. En saadan



Indrejsetilladelse skal indhentes hos de belgiske 1
Konsulater i Udlandet.

Schweiz vil ogsaa i dette Aar kunde optage
en Del Naver, og det bliver igen Zürich som
kommer i Spidsen, selv om Udsigterne i Øje¬
blikket ikke er saa gode som i tidligere Aar,
men som vi skrev i December, saa er Konkur¬
rencen mellem Arbejderne stor, og Arbejds¬
markedet er snart overfyldt i det lille Schweiz.
Erfaringerne har bragt det med sig, at Fremmed¬
politiet, som her giver Bevillingen, forbeholder,
at en given Bevilling, til enhver Tid kan op¬
hæves, og Udrejse forlanges, allerede sidste Aar
blev dette praktiseret, og i Aar er de paa Grund
af Krisen endnu forsigtigere.

Da den første Del af Vinteren har været
meget mild, saa bestaar den Mulighed at Vin¬
teren først sent indsætter, og derved gør Saison-
Begyndelsen usikker, og da der er Forhand¬
linger i Gang mellem Myndighederne angaaende
«Saisonarbejderne», og med Hensyn til at
«Fremmedpolitiet», som Regel først giver Ar¬
bejdstilladelse in Begyndelsen af Marts, saa
undlader vi ikke at gøre opmærksom paa dette.
Skulde Saisonen begynde tidligere, eller nye
Bestemmelser blive vedtaget meddeler vi Afde¬
lingerne dette ved Cirkulære.

Som Forholdene ligger er det ikke muligt
at anbefale Udrejse, vi maa jo hvert Aar regne
med et hvis Kontinent som rejser ud, og dem vil
vi gerne bistaa, saa godt det lader sig gøre, vi
anbefaler Eder alle at blive Medlemmer af vores
Sammenslutning (C. U. K.). Dette No. indeholder
Adresserne paa Afdelingerne i Ud- og Inland,
som gerne giver Vejledninger. — Eller ved Hen¬
vendelse til Skandinavisk-Central-Understøttel-
ses-Kasse (C. U. K.) Postfach Hauptpost Zürich.

Rejser du ud, saa lær Sprog førend du rejser,
det er en god Rejsekammerat, som vil hjælpe
dig ud af mangen Knibe.

Med Naverhilsen! Forretningsudvalget for C. U. K.
De uden Fädreland.

Titlen er Herman Bangs. Romanen om Grev Joan
Uyhazy. Født paa en 0 i Donau hvor Ungarn, Rumænien
og Serbien støder sammen. Den forbandede 0 der ikke
hører til noget af de tre Lande og hvis Indbyggere derfor
ikke har noget Fædreland. Joan støder overalt, i Hjem¬
met, paa Institutet i Paris og senere paa sin Færd som
Kunstner rundt om i Verden paa Bebrejdelser at han
intet Fädreland har og ikke tilhører nogen Nation.
Moderen er danskfødt, men hun vantrives i sit sydligeHjem paa Donauøen hun og Pigen Ane længes hjem til
Vejle og Munkebjerg, og Joans Moder døer medens han
endnu er Barn. Da saa Joan som Voksen paa en Kon¬
certrejse kommer til Moderens Fødeland, Danmark, kanhan med sit, tunge Sind heller ikke der føle sig hjemme,undlader at lade sig naturalisere og rejser bort medOrdene:

«Saa dansk var jeg dog inaaske. at ogsaa jeg kundedrømme om Lykken, og drømme om at skabe den før
andre.»

Dog, bort fra det sentimentale i Bangs Romandigtning
og til Emnet.

Der lever mellem 250—300,000 Danskere i Udlandet,
deraf over 36,000 i det europæiske Udland. Alle af første
Slægtled!

Den danskfødte Kvinde som i Udlandet indgaar Egte-
skab med en Udlænding og dermed mister dansk Stats¬
borgerret er ikke indbefattede i denne Statistik.

Tallet paa de fast Bosiddende og Børnene kender jeg
ikke, og skal derfor her kun opholde mig ved dem som
ere bosiddende her i Schweiz.

Foranlediget af Lovbestemmelserne i den danske Lov
om Statsborgerretten af 18. April 1925 har vi søgt at faa
Klarhed, Antal og Adresser paa de bosiddende Danske i
Schweiz. Det lykkedes ikke helt, idet flere trods gen¬
tagne Opfordringer ikke besvarede de fremsatte Spørgs-
maal. Tallet paa de bosatte Familier anslaaes til ca. 100.
Af de indgaaede Besvarelser fremgaaer, at der i ca. 50
Familier findes 48 Sønner og 55 Døtre under 22 Aar.
Af de 50 Hustruer vare 32 før Ægteskabet Schweizer¬
borgere, 12 af tysk, 4 af dansk, 1 af fransk og 1 af østrisk
Afstamning. I Følge den schweiziske Lov om Slats-
borgerretten af 20. Maj 1928 kan kun Børn som ere fødte
i Ægteskab hvor Hustruen før Giftermaalet var Schweizer¬
borger have Haab om blive Schweizerborger, ad auto¬
matisk Vej, Resten maa købe Borgerretten dersom de er
saa heldige at finde en Komune der vil, optage dem. 1
de fornævnte 32 Ægteskaber var Børnetallet 27 Sønner
og 30 Døtre. Heraf fremgaar at henved Halvdelen af den
opvoksende Dansk-Schweizer Ungdom vil komme til at
dele Joan Uyhazy's Skæbne og blive Fædrelandsløse. Ja
selv en stor Del af Børnene i de 32 Ægteskaber vil dele
samme Lod, da Loven af 28. Maj 1928 endnu ikke er
traadt i Kraft og der vil endnu hengaa Aar og Dag før
dens Virkning vil faa praktisk Betydning, efter hvad jeg
fra. autentisk Side fik meddelt.

Og enkelte unge Mennesker som i det sidste Aar fyldte
det 22 Aar og ansøgte om at bibeholde den danske Stats¬
borgerret modtog til Svar at Ministeriet ikke finder An¬
ledning til at udvirke Andragendet bevilliget naar An¬
søgeren ikke har opholdt sig i Danmark og er Sproget
mægtig.

Disse unge Mennesker ere afskaarne fra i Fremtiden
at erholde et Rejsepas eller et Hjemstedsbevis. For-
sørgelsesretten kan kun i særegne Tilfælde paakræves.
(Undtagelsesvis.)

Det er dem uden Fædreland.
Det 20 Aarhundredes danske Zigøjnere der gaar en

uvis Fremtid i Møde.
Men naar et danskklingende Navn lyser op fra Ud¬

landet og der berettes om Stordaad udført af nordisk Æt,
da ranker sig en lille Nation over [Forbindelsen der er
mellem Fædrelandet og Vedkommende. Da den kække
unge Flyverske, Miss Amy Johnsen i Sommer vandt Ver¬
densberømmelse ved ganske alene i et lille Aeroplan at
flyve fra London til Sydney; svulmede den danske Hr.
Sørensen af Stolthed over at hendes Bedstefader var født
i 1852 i Sønderby ved Assens. Vil man ransage Verdens¬
historien vil man finde flere store Navne som enten

frivilligt eller tvungent gik i Landfygtighed. (Tycho
Brahe!)

Kunde det ikke tænkes at der blandt de 100 unge
Danske i Schweiz som blive Fædrelandsløse findes én
som kan drømme om at skabe Lykke for andre. Hvis
Navn af dansk Stamme kommer til at lyse som en Stjerne
og melde om Stordaad for Menneskeheden.



3

Mænd som Bertel Thorvaldsen, H. C. Andersen, Lining-
stone, Karl Linné, Wilhelm Kaulbach, Michael Farady,
Ernst Abbé, Edison o. fl. af den nyere Tids Storaander
arbejdede sig frem fra de srnaa Kaar; men alle havde
de det til Fælles, at de havde et Fædrelland der kunde
giv en Haandsrækning naar det kneb, bod dem en Chance
hvis Betydning kun den kan fatte der selv intet Fædre¬
land har.

Maatte Bevidstheden 0111 dette, Evnen og Viljen til at
virke med for at genvinde det tabte Fædreland for den
unce Slægt der vokser op herude, vokse op hos alle Jer
der læser disse Ord; da vil der atter gry en Dag for dem
uden Fædreland. Perter Jørgensen.

Foreningsmeddelelser. 1
Dresden. Det saa ikke godt ud for Navernes Julefest

i Dresden, men bare ikke tabe Modet, kommer Tid, kom¬
mer Raad, og saaledes gik det os i Dresden.

Det første Skib som naaede os ved Elbens Strand, det
kom fra vores gode gamle Kasserer, Em. Bjerregaard,
han havde samlet et Pengebeløb til os, blandt sine Kolle¬
gaer, til dette lagde Herrn Dr. med. Deneker, Dresden,
et nævneværdigt Belob, dertil kom saa et. Belob fra vores
Kgl. Svenske, °Norske og Danske Konsuler, og saa var
Sparebossen fuld. Men vores Glæde var endnu ikke paa
Höjden, nu kom Fru Dr. med. Deneker, med en herlig
Julegave til hver af os 4 gamle Danske.

Pakkerne bestod af Husholdningsvarer, sammenstillet
af Fru Dr. Deneker og Datter, et stort Arbejde som vi
sætter højt, de naaede alle deres Bestemmelsessted Jule¬
aften.

Dresdener Naverne kunde nu ogsaa holde en beskeden
Julefest, takket været vores gode Velgørere og voresKonsulater.

Sondag Eftermiddag den 28. December Kl. 5'A aab-nede Formanden Festen, og beklagede at vores godeNaverbror Anton Davidsen, fodt i København, ikke kundedeltage i Festen paa Grund af Sygdom, iDavidsen er nu76Vi Aar. Formanden bød nu alle hjertelig Velkommen.Det var en stor Ære for os, at Herr Vise-Konsul HalvanChristensen havde fulgt vores Indbydelse, desuden be¬søgtes Foreningen af Herr og Fru Andersen, Herr HansHofmann, Dresden, og en Normand, Herr IngeniørJensen.
Det gik nu løs med Kaffe og Julekage, og dertil Sangog Taler. Herr Vise-Konsul Christiansen takkede forIndbydelsen, og det gode Samarbejde med alle de Naversom besøger Dresden.
Fra en Fællesspisning havde vi afset paa Grund afden store Pengeknaphed som her eksisterer, saa vi fikhver et Pengebeløb, og dermed var vi sikkert alle bedretjent, end hvis vi havde spist det op paa en Gang. Viholdt ud til Kl. IVA, og enhver har sikkert følt sidtilfreds.
Med et Leve for C. U. K. sluttedeJulefest.
Den 10. Januar afholdt vi Dresdner-Naver voresGeneralforsamling. Ved Valgene, blev alle genvaM»Kassereren oplæste Regnskabet, som blev fundet i bedsteOrden.

^lv!rhiJfe"! Peter Petersen.Middelfart. Paa den halvaarlige Generalforsamlinggenvalgtes L. P. Hansen til Kasserer, til Bestyrelsenvalgtes O Rasmussen, Skomager, og til SuppleantP. Hagen, Maskinarbejder.

denne herlige

Under Eventuelt, takkede Formanden Naverbrødrene
for den store Deltagelse i Udflugten til Flensborg, som
var forløbet saa udmærket. Derefter vedtoges at afholde
vort Karneval, som er Byens største, det blev overladt
Festudvalget at arbejde videre for det.

Formanden meddelte, at vor ny Hulefar, vilde give
et «Eisbeingilde», og at Kolding og Fredericia-Afde¬
lingerne skulde indbydes til Festen, som skulde afholdes
i Januar Maaned. Vi mødes alsaa «Naverbrødre» til dette
Gilde, med Liv og godt Humør.

Med Naverhilsen! Vald. Jensen, Sekretær.
Holbæk. Afdelingen afholdt den 13. November sin

lOaarige Stiftelsesfest, ved en Præmieskydning for Med¬lemmer med Damer. — 5 Roskildenaver med Damer,
deltog i Festen, der var fælles Kaffebord, med Sang ogselskabelig Underholdning, derefter fortsattes Skydningen,
og Præmierne blev uddelte. Kl. ca. 11K- samledes ca.
40 Naver og Navinder, ved et pænt og godt Frokostbord,
en udmærket Appetit, gjorde det al Aere.

1 Festen deltog to Naver, som havde været med atstifte Foreningen, nemlig: Niels Jensen, Installetør, ogMax Nielsen, Blikkenslager.
Ved ca. 1 Tiden tog Roskildenaverne afsted pr. Bil, ogHolbæknaverne skiltes efter at have tilbragt en gemütligAften sammen.
Den rigtige Stiftelsesdag var ellers den 31. August

- men Festen blev udsat paa Grund af, at her var
Rundskuedag den Dag.

Med Naverhilsen! Holbæk-Afdelingen.Nakskov. Paa vores Generalforsamling genvalgtesNiemeyer til Formand, og Undertegnede valgtes tilBestyrelsesmedlem.
Vi Naver her i Nakskov har nu aabnet vores Vinter¬

saison, og vi lagde for Lørdagen den 1. November med
et Andespil i Hulen, som forløb udmærket, og det blev
en i alle Retninger vellykket Aften.

Nytaarsaften afholdt vi saa vores aarlige Nytaarsfesti Hulen paa Boulevard Hotellet, hvor vores Hulefar. som
selv er Medlem af C. U. K., havde ofret et stort stykkeArbejde for Svendene, ved Udsmykningen af Lokalerne,Salen havde han ladet Dekorere med Partier fra Rhinen,hvilket fremkaldte mange glade Minder hos dem somhavde taget denne Tur. Vores utrættelige Formand,Niemeyer, havde gjort meget for at Aftenen skulde blive
saa festlig som muligt. Dansen begyndte Kl. 9, og Kl.ll'A samledes vi til Pølsegilde, hvor Formanden bød
«Velkommen», og Talerne vekslede Slag i Slag, og derblev udbragt mangt et Leve for C. U. K.

Aage Larsen havde skrevet en Sang, hvor hver isærfik til bedste.
Kl. 2 samledes vi til Punchs, her herskede den mest

gemytlige Stemning, nu fulgte Ballondansen, som skabte
megen Lystighed, det var langt hen i de smaa Timer,inden vi skiltes, en glad Aften rigere.

Nu samler vi Kræfter til vores Fastelavnsfest, som ertilrettelagt med Tøndeslagning for vores Naverpiger ogBørnene.
Med kraftig Naverhilsen!

Edvard Pedersen, Sekretær.Aarhus. Foreningen afholdt sit andet Gaasespil, den19. December. Det var overordentlig godt besøgt, og gavet pænt Overskud til vores Julefest.
Vi afholdt Juletræ anden Juledags Aften Kl. 7. Etstort Juletræ var pænt pyntet, og Kl. 7 K marcheredeman ind i Salen til Kirkeklokkernes Klang. Børnene fikuddelt mange Gaver og Godter, ikke mindre end 3 Nisservar tilstede for at more Børnene, hvilket ogsaa lykkedes
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udmærket. Derefter var der en Svingom for de voksne,
og Festen sluttede KL 3.

Den anden Lørdag i Januar afholdes Pølsegilde iHulen.
Med kraftige Naverhilsener og et godt Nytaar!

E. Ørtenblad, Sekretær.
København. Ved Julefesten 2. Juledag blev vedAmerikansk Auktion følgende No. udtrukne:

l Karnevalsbillet No. 65
1 » » '26
1 » » 74
1 Frugtskaal » 6
1 Kurvestol » 69

De ikke afhentede Gevinster, faa's mod Afleveringaf Nummeret, hos Kassereren, Lillegrund 10. B.III.
Vejle. Den 9.-1., afholtes en velbesøgt Generalfor¬

samling. Efter at Velkomstsangen var sungen, bød For¬manden de mødte Velkommen, og særlig Optiker Jensen,
som efter et længere Ophold i Italien, nu havde startet
en Forretning her i Byen, og gerne ønskede sig optageti Afdelingen.

Efter nok en Sang, tog man fat paa den store Dags¬orden. Protokol og Regnskab godkendtes. Formand,Sekretær og Skramlerimester, som stod paa Valg, blevalle enstemmig Genvalgt.
En lille Pause, som Repræsentanten for CarlsbergBryggerierne benyttede til at give en Omgang 01. i. Mandrøftede derefter Karnevallet, og det bestemtes, at af¬holde 2 Dages Karneval d. 14.—15. Februar.
Der rettedes en indtrængende Benstilling til de Med¬lemmer der stod til Restance med Kontingentet, og tildem der havde Gæld til Sommerhuset, om snarest at

betale.
Efter Sangen «Naar samlet er vor Naverflok» sluttedes

Mødet med et «Labskovsegilde», hvortil Huleværten gavSnapsen, og Kl. blev ca. 2 inden de sidste forlod Hulen.
Med Naverhilsen! V.Nielsen.

i Ærestavle.

1- 1-20, Dresden.
1- 2-20, København.
1- 2-20, »
1- 2-20, »
1- 3-20, »
6- 9-20, Nidaros.

25- 7-20, København.
21- 9-20, »

8-11-20, »

"T

Følgende Medlemmer har kunnet fejre deres Jubi¬
læum som Medlemmer af C.U.K, i uafbrudt 10 Aar:

Kobenhavn.
Kurt Davidsen, Maskinarb. indm.
Axel Petersen, Skutatør . »
Oluf Hansen, Cigarmager . »L. Chr. Froholm, Sadelmager »
Henry Larsen, Snedker . . »
W. Schmidt Petersen, Snedker »
Hjalmar Andersen, Dekoratør »
A. Wikstrøm, Glassliber . . »
Niels Petersen, Glassliber . »

Holbæk.
Niels Jensen, Installetør . . .

E. Poulsen, Malermester . . .

Emil Hansen, Bageriebestyrer .

Ludwig Christensen, Murermester
Edv. Jensen, Købmand ....
Chr. Jacobsen, Murermester . .

Dresden.
Fra Gertrud Hofmann ....

Sangbogen.
Omarbejdningen, og den nye Inddeling af Sangbogen,har givet et stort Arbejde, som Udvalget har besørgeti deres Fritid. Manuskriptet kan nu overgives Trykkeren.

Udvalget.

indm. 31 -8-20
» 31 -8-20
» 31 -8-20
» 5-10-20
» 1 -1-21
» 31 -8-20

indm. 9-11-20, Dresden

Et Julebrev.
København, Juleaften 1930.

Kære gamle Nav!
Vi sad ene ved vort Julebord, to gamle Mennesker,

da Postbudet bragte mig sidste No. af «Den farende
Svend», som Du var saa venlig at sende mig. Og da
jeg paa Forsiden læste et af mine Juledigte, det er mange ,

Aar siden jeg skrev det (1895. Red.), saa blev jeg saa
glad ved atter at læse det, og mindes de mange dejlige
Juleaftener jeg har tilbragt i C. U. K., og tidligere i de
skandinaviske Foreninger, at jeg straks maatte skrive •;
et Par Ord til Dig, og C. U. K. s Københavner-Afdeling,
fordi I beredte mig en saadan Juleglæde. Tak for det!
skønnere Julegave kan man vel næppe faa, for nu ved
jeg da, at jeg ikke er glemt blandt Naverne, selv om de
færdes i Udlandet. Da jeg ogsaa har haft den Glæde
i Aften at .modtage en ikke helt ringe Pengegave, som
Julehilsen, fra en kær gammel Rejsekammerat, som
kender mine økonomiske Forhold, har jég taget den
Beslutning, at indmelde mig i Eders Afdeling som Med¬
lem. Jeg beder dig derfor at melde mig ind, og sende
mig Kvittering for Aarel 1031 imod Efterkrav.

Ogsaa hjertelig Tak, fordi I skønt jeg intet har betalt
hidtil, dog stadig har sendt mig «Naven», og efter en
glædelig Jul, ønsker jeg Eder alle

«Et glædeligt Nytaar.» • jMed venligste Naverhilsener! Willi. Lange.

Agiter H» Ti.!
Til alle Medlemmer.

Regler for Præmie-Konkurrencen for den bedste Rejse¬
skildring, som helst skal omfatte de Lande som Naverne
berejser.

Papiret skal være Kvart-Format, og maa kun beskrives
paa den ene Side, Skriften maa være Skoleskrift (eller
Maskinskrevet) og tydelig skrevet. Skildringen maa ikke
være længere end at den kan offentliggøres i fire — fem
No. af Bladet (ca. 1 Side hver Gang).

Et Udvalg paa tre Mand bedømmer det indsendte, som
bedst sendes Rekom, som Forretningspapirer, aabent, og
med en Snor omkring.

Ved at deltage, tilstaas der Red. af «Den farende
Svend», Ret til at offentliggøre det indsendte, uden Veder¬
lag (alsaa ogsaa det som ikke har faaet nogen Præmie.

Indsendelserne sker til H. A. Hansen, Badenerstraße 60,
Zürich, og maa senest den 1. Marts 1931 være indsendt,
for at komme i Betragtning. Skulde Deltagelsen være
for lille, saa bestemmer Udvalget om Præmierne ud¬
betales, eller om der udskrives en ny Konkurrence.

Imidlertid ventes der stor Deltagelse, og gode Manu¬
skripter. Indsendelserne tilføjes Bog No.

Som meddelt i Bladet, udsættes der 1 Præmie paa
Schw. Fr. 20.— og 1 Præmie paa Schw. Fr. 10.—.

Med Naverhilsen! Forretningsføreren.

Indsendte ßelöb.
Kolding D. Kr. 72.00 — S. Fr. 98.80. Odder S. Fr. 123.--

Aalborg S. Fr. 71.29. Holbæk S. Fr. 98.62. Hjørring
Kr. 30.—. Holstebro. S. Fr. 35.61.

Det bemærkes, at under de indsendte. Beløb befinder
der sig saadanne, som tilfalder Kongresfonden og for
Vareskyld. H.K.
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Februar 1931 XXX. Aargang

Samarbejdets Udvikling.
Det 2 det Møde af Repræsenter for C. U. K.

København, C.U.K. Roskilde, C.U.K. Holbæk,
og F. f. b. Haandv. Kobenhavn, den 18. Januar
1931 i Berejstes Hus/>.

Følgende Repræsentanter var mødt:
Svend Gebhard fra C. U. K. København
Jorgen K. Petersen fra C. U. K. København
Heiiry Larsen fra F. f. b. Haandv. København
Fritz W. Gluud fra F. f. b. Haandv. København
C. Hannnargren fra C.U.K. Hoskilde
Vald. Petersen fra C. U. K. Roskilde
Max Nielsen fra C. U. K. Holbæk
Nielsen fra C. U. K. Holbæk.

Svend Gebhard bød velkommen, og Jørgen
K. Petersen valgtes til Dirigent, Fritz W. Gluud
til Sekretær.

S. Gebhard meddelte, at Club for berejste
Skandinaver i Helsingør ikke mødte, grundet
paa Karnevalsarbejde, og foreslog følgende

Dagsorden:
Pkt. 1. Protokollens Oplæsning.

2. Sangkoret.
3. Samarbejdet mellem de berejste

Foreninger.
4. Mødestedet næste Gang.

» 5. Eventuelt.
Punkt 1.
S. G. meddelte, hvem der havde været til

Stede ved forrige Møde 10. August 1930, og
oplæste Protokollen.

Henry Larsen, Mødet er for sent indvarslet,
og hvorfor er Naverlauget ikke indbudt?S. G. havde Forstaaelse af, at Lauget ikke
var en egentlig Forening og heller ikke havde
Kontingent.

Gluud oplyste, at Lauget opkrævede Kon¬
tingent.

S. G. foreslog derfor, at ved næste Møder vil
alle berejste Foreninger blive indbudt.

Henry Larsen, Sangkoret dog undtagen.Efter at Protokollen var godkendt, gik man
over til

Punkt 2. i
S. G. Indenfor C.U.K. København er NaverSangkorets Optagelse i Foreningen blevet drøf¬

tet, og et Udvalg fra begge Foreninger havde
et Møde den 4. September 1930 i N. S. Lokale,
men Mødet blev negativt, senere er der blevet
vekslet Skrivelser imellem Parterne, uden manderfor er kommen hinanden nærmere, og inden¬for C. U. K. er der ingen særlig Stemning f. T.for N. S. Optagelse, men maaske nogen her kangive et godt Raad, at man kan komme til enForstaaelse.

Da dette ikke var Tilfældet, toges Sagen tilEfterretning.
Punkt 3.
S. G. Ved sidste Møde fik vi Løfte om peku¬niær Støtte fra de forskellige Foreninger særligfra F. f. b. H.
Henry Larsen meddelte, at Forslaget kommerfrem paa Generalforsamlingen den 29. Januar,Bestyrelsen er enig, men Generalforsamlingenhar jo den endelige Afgørelse.
S. G. oplyste, at De Samvirkende havde be¬

vilget 500 Kr. til samme Formaal, forespurgteom den paatænkte Radioudsendelse fra F.l'.b.H.C. U. K. havde nemlig tænkt sig at medvirke til
en Udsendelse af et populært Foredrag omRejselivet ude for at vække de Unges Rejselyst.

Henry Larsen kunde fortælle, at det drejedesig om Udsendelse af Haandværkersange o. 1.Fornylig havde Max Freuler sunget Haand¬værkersange i Radioen, men da de ikke havdeværet sunget, som flere af vore Sangere ogDigtere syntes om, havde man. nedsat et Ud¬valg af disse, med A. Wantzin som Formand,for at samle saadanne Viser og faa dem sungeti Radioen, event, kunde saa C. U. K. s paatænkteForedrag kædes dertil.
Jørgen K. Petersen og Gebhard havde i DeSamvirkende set, at Henry Larsen havde satsit Navn under med Anbefaling fra F. f. b. H.

ang. de ovennævnte 500 Kr. og takkede hamfor Venligheden.
S. G. Ved forrige Møde omtalte Helsingørog F. f. b. H., at Understøttelsen i C. U. K shjemlige Foreninger burde falde bort, men S. G.vidste ikke, om det lod sig gøre, da der er

mange, som daarlig kan undvære den.

Abonnement: 4 Fr. aarlig, frit tilsendt.
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Ang. Begravelseshjælp var Indmeldelsen nu I
bestemt til inden det 45. Aar, men maaske man
kan udskille Begravelseshjælpen fra det egent¬
lige Kontingent, saa har vi da et Grundlag at
begynde paa. Stillede dette Forslag til Dis¬
kussion.

Hammargren var imod dette, vi jager bare
de Ældre væk fra de smaa Provinsforeninger,
og det er i Forvejen vanskeligt at administrere
med de Penge, som Lokalkassen har til Dis¬
position.

Nielsen, Holbæk, oplyste, at man i Holbæk
længe havde været ked af Understøttelserne
herhjemme.

Henry Larsen havde i sin Tid i «Berejstes
Klubblad» diskuteret med H.J.Larsen ang. dette
og paavist, at det er ganske ulovligt at udbetale
Arbejdsløshedsunderstøttelse her i Landet, naar
C.U.K, har Tilskud fra Staten til Hjælp for.
Svendene, som er ude. Disse Tilskud fra Staten,
de Samvirkende, F. f. b. H. o. fl. maa selvfølgelig
kun benyttes til de rejsende Svende i Udlandet,
og jeg kan kun anbefale Tilskudet under denne
Forudsætning paa vor Generalforsamling.

S. G., vi talte ved sidste Møde om dette, og
jeg er ganske klar over, at H.L. har Ret, men her
er jo ogsaa Stedet, hvor forskellige Foreninger
er repræsenteret, at vi kan diskutere alt, hvad
der angaar berejste. Mente at C. U. K. ved en
extraordinær Generalforsammling burde ind¬
byde udenforstaaende berejste Foreningers Re¬
præsentanter med, det klarede sikkert mange
Spørgsmaal.

Henry Larsen foreslog, at man i de hjemlige
Afdelinger drøftede dette Forslag, for saa ved
næste Naverstævne at samles om noget bestemt.

Nielsen, Holbæk, foreslog, bort med Under¬
støttelsen og saa langt ned med Kontingentet
som muligt, ellers faar vi ingen Tilgang.

V. Petersen, Roskilde, sluttede sig hertil, og
S. G. oplyste, at vi ifølge C. U. K. s Love har
Lov til at indsende Forslag til H. B.

Punkt 4.
Henry Larsen foreslog Korups Have.
S. Gebhard: Berejstes Hus.
Jørgen K. Petersen foreslog Frokost og Møde

i Berejstes Hus og selskabelig Sammenkomst
i Korups Have.

Henry Larsen: Hvis vi skal alene være Naver,
er Huset her passende, men med Damer maa vi
andetsteds. Skal vi ikke se at faa Fyen evt.
Jylland med. Foreslog de 2 fra C. U. K., Kbhvn.,
og fra F. f. b. H. til at arrangere Stævnet.

Efter S. G. s Forslag vedtog man dette og
Dagen til 19. Juli 1931.

Punkt 5.
Svend Gebhard. Vi maa prøve cg se at hjælpe

de Unges Rejselyst igen. Det er svært at faa
Arbejde ude, men der er dog Belgien, Frankrig
og Italien.

Tyskland har sine Vandreforeninger med bil¬
lige Herberger, kunde vore unge Svende ikke
rejse paa en lignende Maade og faa Hjælp paa
bestemte Ruter, f. Ex. gennem Belgien, Frank¬
rig, Italien eller Øst paa ned til Balkanlandene.
Men vore Midler er for smaa, maaske man ved
Samarbejde med Haandværkerforeninger og
andre berejste Foreninger kunde faa sat noget
i Scene. ü

V. Petersen mente, saa vilde de unge Svende
næppe hige efter Arbejde, de bliver nærmest
at regne for Turister.

Hammargren, det er dog bedre end at gaa
hjempie og drive.

S. G. maaske Henry Larsen kunde holde et
Foredrag om den store Nytte, det er for Haand-
værkere at komme ud og dygtiggøre sig.

Henry Larsen saa med Interesse paa Vandre¬
fuglene, men Svendene reiser jo ud for at
lære noget, og det bliver sikkert for vanskeligt
at gennemføre Gebhards Forslag. Vi kan oplyse
Svendene, som vil ud, at Sprog er meget nød¬
vendigt at kunne, og at de maa have lidt Penge
paa Lommen herhjemmefra- Man kunde have
et Forslag paa Stævnet om dette.

S. G. troede dog, det lod sig gennemføre. Lad
os prøve paa at faa sat noget i Scene. Rejselivet
maa op igen, og der findes nok en Udvej.

V. Petersen efterlyste Besked om Arbejdsfor¬
holdene fra Zürich, Tiden er dog snart inde,
hvor de unge Svende skal afsted.

Da Tiden nu var saa langt fremskreden, og
Diskussionen ebbede ud, hævede Svend Geb¬
hard Mødet med en Tak for Interessen for den
farende Svend.

Frits W. Gluud, Sekretær.
Efter C. U. K. s Love udbetales der ikke

nogen Arbejdsløshedunderstøttelse. J Hjem¬
landene udbetales der kun Rejseunderstøttelse-'
i det første Halvaar efter Hjemkomsten, alsaa
kun for Svende som har været ude. lied-

Med Glæde har vi fra Foren. f. b. Haandwærkere-
København modtaget D. Kr. 400.—, og takker hermed
«Berejste» for den hermed udviste Interesse for den
«Farende Svend».

Med Naverhilsen! Forretningsudvalget.

Arbejdsbevillingen i Schweiz.
Særlig for Kanton Zürich.

Den udlandske Saisonarbejder maa først tiltræde e"
Stilling naar han har faaet Bevilling dertil af det kanto¬
nale eller Stadt-Freinmedpolitiet.

Indsending af en Ansøgning berettiger ikke ti'
A rbejdsoptagelse.

En Bevilling som er givet af Mandighederne i <?D
anden Kanton, har ingen Gyldighed i Kanton Zürich-

Hvem der uden Fremmedpolitiets Bevilling tiltræder,
eller lader tiltræde en Stilling gør sig strafbar. Arbejde¬
ren bliver tilmed bortvist, og Arbejdsgiveren udsætter
sig Følgerne af Fremmedpolitiets Forordninger.
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Dpi• advares indtrængende imod al arbejde sort (uden
Tilladelse).

Tiltræd ingen Stilling paa Arbejdsgiverens Lofte om
at han skaffer Bevillingen, forend han overgiver dig
d^ime, da du selv for den korteste Tid, som du har
arbejdet uden Tilladelse, bliver straffet, og tillige udvist
af Schweiz.

Sker Indrejse uden i Forvejen at have Fremmed¬
politiets Bevilling til Tiltrædelse af en Stilling, saa lober
Vedkommende Fare for igen at maatte bortrejse, naar
der paa Grund af Arbejdsmarkedet eller af personlige
Grunde, ikke bliver givet Tilladelse.

Førend en Stilling tiltrædes, maa Vedkommende til¬
melde sig Kredskontoret (Kommunekontoret).

Tiltrædelse af en Stilling man ikke ske forend den
Dato som er indskrevet i Bevillingen fra Fremmed¬
politiet, og Fratrædelsen maa ske ved dennes Udløb,
hvis ikke Bevillingen i forvejen er ophævet, eller bleven
forlænget. Udovelsen af en anden Stilling end den i
Bevillingen betegnede, f. ex. Murerarbejdsmand i Stedet
for Murer o. s. v. er med Straf forbudt.

Saisonarbejder som har Bevilling for Stadt Zürich,
maa ikke uden særlig Bevilling fra Byens Arbejdsamt,
arbejde udenfor Byen, og dem som har kantonale Be¬
villing maa ikke uden særlig Tilladelse fra det kanto¬
nale Arbejdsamt i Zürich, arbejde i Zürich.

Den udlandske Saisonarbejder er pligtig til at bære
sin Arbejds og Opholdsbeyilling paa sig, og paa For¬
langende af Politi eller Kontrolorgane, at forevise
samme.

Ovholdsbe tillingen kan ophæves. Politidirektionen
forbeholder sig Het til at ophæve Bevillingen, og for¬
lange Udrejse, hvis Arbejdsloshed eller andre Forhold
skulde bevirke at Opholdet af den udlandske Saison¬
arbejder ikke fandtes ønskeligt.

Den indlandske Arbejders Mulighed til Fortjeneste,
maa paa ingen Maade forringes ved Saisonarbejdernes
Virksomhed; derfor maa denne ved Arbejdsmangel forstafskedes naar Arbejdsgiveren ikke anvender flere Saison¬
arbejder.

Firmaer som ikke efterkommer disse Regler, bliver
Saisonarbejder» frataget, og derudover risikerer de ved
evt. senere Ansøgning om udlandske Saisonarbejder,
eller ved Forlængelse af Opholdsbevillingen, ikke at
komme i Betragtning.

Aftaler, eller Kontrakter mellem Arbejdsgiver og
udlandske Saisonarbejder, har ingen Indflydelse paa
Fremmedpolitiets Bestemmelser.

Ovenstaaende er de nye Regler som Politidirektionen
for Kanton Zürich har udsendt, og det er jo særlig Kan¬
ton .Zürich som kommer i Betragtning for Naverne.

For Schweiz, med sine'mange Kantoner og Regeringer
er del vanskeligt at bringe en Oversigt over? de Regler
som' anvendes overfor «Saisonarbejder», men de fleste
af Reglerne for Kanton Zürich, bliver ogsaa anvendt i
de øvrige Kantoner, inaaske mere eller mindre skarpt,
men derfor kan de godt benyttes til Vejledning.Danske Saisonarbejder kan uden videre rejse ind i
Schweiz og söge Arbejde, som hidtil, kun maa man
ikke begynde førend mån har Bevillingen fra Fremmed¬
politiet.

Som man ser er Reglerne bleven skarpere end i deforegaaende Aar.
Da Naverne som Regel indrejser uden i Forvejen athave Arbejdsbevilling, saa er det som vi tidligere harskrevet, nødvendigt at have nögét at staa iniod med.

da man godt kan træffe at komme til en Tid, hvor der
i Øjeblikket ikke gives Bevilling, og derfor enten maa
vente eller rejse til en anden Kanton. Vi henviser til
Artiklen «Saisonarbejder» i Bladet Nr. 12, og «Udrejs-
ning i Aaret 1931» i Nr. 1.

Da Fremmedpolitiet ogsaa giver Bevilling inden man
rejser ind, saa kan dem som ønsker en saadan Ordning,
enten henvende sig til deres tidligere Mester, eller ind¬
sende en Ansøgning til Malermeister-Verband Zürich.
Sekretariat, Herrn Dr. jur. O. Holer, Limmatquai 34
(Rudolf-Mosse-Haus), Zürich. Ansøgningen maa inde¬holde fulde Navn og Adresse, samt Fødselsaar, evt. ved¬
føjes hvilke Specialfag man behersker. Ansøgninger børvedlægges Internationalt-Svarporto.

Ansøgning kan ogsaa indsendes til Forretningsførerenfor C. U. K., som saa lader dein gaa videre til nævnte
Sekretariat. — Vinteren har begyndt meget sent, ogsærlig de sidste 14 Dage har den taget strængt til, ogsaaledes sat det hele tilbage.

En bestemt Dato, hvornaar der gives Bevillinger ka«ikke angives, det vil meget afhænge af Vejret, derregnes med at den kan gives i første Halvdel af Mart«Maaned.
Med Naverhilsen! Forretningsudvalget, for C.U.K.

I Forcningsincdtlelel ser. |j
Brüssel. Afdelingen afholdt Generalvorsamling den17. Januar. Paa Dagsordenen stod bl. a. Valg af Næst¬

formand, Sekretær og Revisor.
Osvald Christensen ønskede ikke genvalg som Næst¬

formand, og Steenport blev saa valgt. Da Sekretær Paul
Kolding rejser, valgtes Undertegnede, som Revisor afgikKøbmand Hassing, og i Stedet valgtes Grosserer Krøjer.Med Naverhilsen. John Fassbinder, Sekretær.

Aarhus. Afdelingen afholdt Generalforsamling Lør¬dag den 24. Januar hvor ogsaa Sommerprogram og Naver-stævnet i Holstebro behandledes.
Lørdag den 31. Januar afholdtes en Agitationsaften

m. Lysbilledforedrag om Svejts og Orienten. Man havdeindbudt alle Berejste, som der kunde skaffes Adresser
paa, og som man vidste, at de ikke var Medlem afC.U.K. Efter Foredraget var der Dans, og Humøret varhøjt. En flot Frugtkurv, og en Blomst, som var skænketaf et Medlem, blev bortloddet ved amerikansk Auktion.Med kraftig Naverhilsén! E. Ørlenblad, Sekretær.

Odder. Den 10.—1. samledes Odder-Naverne medDamer til en festlig Sammenkomst i «Hulen» paa Hotel•Phönix». — Formanden bød de mødte velkommen, idethan rettede en særlig hjertelig Velkomst til Damerne,som for første Gang siden Afdelingens Oprettelse varmed til Fest i «Hulen».
Ved 9Y> Tiden tog man Plads ved det festdækkedeBord, og lod «Hulefatters» gode Mad (og Drikke) veder¬fares al Retterdighed. —
En Solosanger, som havde lovet at forlyste os medsin Kvidder, sendte i sidste Øjeblik Sygemelding. —Til Gengæld underholdt Medlem Red. C. Jacobsen detilstedeværende ined en Serie humoristiske Fortællingerog Sange. — Først ved 2 Tiden sluttede den helt igennemvellykkede Fest. — En Fest som de tilstedeværende allevar enige om at gentage naar Lejlighed gaves! Og omhvilken de ikke mødte Odder-Naver sikkert vil tænkeved sig selv: «Hvorfor mødte du ikke til Fest i Hulen,da Foreningen kaldte?»
Med Naverhilsen! Han»-Savn, 'Sekretær'.
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Kiel. Generalforsamling afholdtes d. 31. Januar. Saa
hurtig som denne Gang, er vi aldrig bleven færdig med
en Dagsorden, i Løbet af 25 Minutter blev Protokollen
godkendt, Regnskabet ligeledes, og Næstformand Herm.
Vetter og Undertegnede enstemmigt genvalgt. — Slut!
Herefter overbragte Formanden en Hilsen fra Fru
Dr. Holsøe, som for Tiden opholder sig i «Rosen¬
borg» ved Børnsen og Naverne kom de Timer i Hu, som
vort al'dode Æresmedlem Hr. Dr. Holsøe og Frue til¬
bragte i vor Mitte. De vare os kære Gæster, som vi ofte
tænker [>aa, og som aldrig bliver glemte hos os.

Nu begyndte den gemytlige Del med Musik, Sang og
Bægerklang, Naversangbogen maatte ordentlig holde for
denne Gang. Det var i det hele taget, som man siger
paa tysk, «eine fidele Kiste».

Med kraftig Naverhilsen! Emil Jensen, Sekretær.
Hamborg. Generalforsamlingen den 17. Januar 1931

som blev ledet af Formanden A. Scheibe], godkendte den
af den provs. Sekretær forelagte Protokol. Formandens
Beretning angaaeride det sidste Kvartal, var jo ikke saa
interessant som sædvanlig, Skylden herfor er jo, at det
Grundlag som C. U. K. er opbygget paa, jo ikke kan ud¬
virke sig i de skrækkelige, daarlige Forhold der hersker
her i Hamborg. Græudsen er jo spærret for den farende
Svend, ingen Arbejde, og ingen Opholdstilladelse, af-
skaaret for Tilgang af nye Kræfter, der kunde bringe
nyt Liv i Hulen.

Ved Valgene genvalgtes A.Scheibel som Formand og
Nielsen som Bibliotekar, Kringhøj valgtes til Sekretær.
Efter at 4 Bestyrelsesmedlemmer var bleven valgt til
Rekonvalesensfondet, gik Diskussionen over til at be¬
handle Forslag til Hovedsædet og K. U. samt Forretnigs-
fører. Paa Grund af meget stor Restance maatte der
slettes ti Medlemmer. Foi at opmuntre Medlemmerne
blev det vedtaget at afholde en Fastelavnsfest, og efter
dansk Manér at slaa «Katten af Tønden». Efter en kort
Underholdning sluttedes med Haabet om, snart at faa
bedre Tider til Fordel for Medlemmerne og Naver-
foreningen C. U. K.

Med kraftig Naverhilsen! A.Scheibel, Formand.
Oslo. Paa Generalforsainmlingen den 23. Januar

genvalgtes Styrelsen. Vi har ikke noget fast Mødelokale
eller Mødeaften. Al Korrespondance sendes til Kas¬
sereren. Med Naverhilsen! P. Chr. Jensen, Sekretär

Til Afdelingerne.
1 Begyndelsen af første Kvartal afholde!'

hver Afdeling et Møde til Drøftelse af Forslag til
Sæde für H. B. og K. U. i det nye Forretningsaar,
samt Forslag til Lovændringer.

Forslagene maa være Hovedbestyrelsen i
Hænde senest 15. Marts.

Adresserne.
Aarhus: Landmandshotellet, Vestergade 48. Møde liver

Lørdag. Udb.: Chr. Bielefeldt, Skovvangsvej 216 S'-
Stockholm: Udb.: Nils Persson, Hagavägen 45. IV. Hag*'

lund.

Til Medlemmerne og Kassererne.
De Medlemmer af C. U. K. som ef indtraadt inde*

den 15. April 1930, og som endnu ikke har købt de ved¬
tagne 2 Kongrelmærker, bedes efterkomme dette.

Kassererne udbetaler kun Understøttelse, naar diss«
Mærker er betalt, eller fradrager Summen, og indklæber
Mærkerne. Da de fleste har betalt, og vi regner med
lige Ret og Pligt for alle, saa indser vi ikke hvorfor s'
Mindretallet ikke skulde kunde efterkomme denne lill«
Forpligtelse.

Kassererne bedes derfor kontrollere Bøgerne.
Forretningsudvalget.

Indsendte Belob.
Bern S. Fr. 100.—. Hamborg S. Fr. 100.—. Holstebr»

S. Fr. 35.65. Aarhus S. Fr. 319.85. Brüssel S. Fr. 200.-—
Oslo N. Kr. — S. Fr. 68.75. Svendborg S. Fr. 70.—
Zürich S. Fr. 144.—. F. f. b. Haandværkere D. Kr. 400.—•
København D. Kr. 720.— — S. Fr. 995.75.

Det bemærkes, at under de indsendte. Beløb befinder
der sig saadanne, som tilfalder Kongresfonden og fof
Vareskyld.

Ekskluderet.
Bog Nr. 2805, Peter Sørensen, Skrædder, fodt i H#*

den 19—2—82 indm. i Hamborg den 14—12—12. 1 fol#«
Lovens Prg. !)5. Hamborger-Afdelingen.

Redaktion og Ekspedition: 11. A. Hansen, Zürich 4.
Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

Tak! Alle dem som i Aaret 1930 har arbejdet for C.U.K.s Interesser, eller paa ändert
gavnlig Maade har understöttet vores Sammenslutning, takker vi hermed, og haabef
gerne at vi ogsaa i Fremtiden nyder godt af denne Sympati. Hovedbestyrølsen for C,ll>
Dresden A-

Freibergerplatz 11
(I Niirheden af alle Museumerne)

Anbefaler pæne Værelser, propre
Senge. — Godt og billigt Spisehus.
Hulefar, Georg Müller. Ü

VI ANBEFALER

STJERNENS
■ ■

OL

Zürich 1 Alkoholfreie^
Restaurant

Ankengasse 7, Hjörnet af MUnstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, Kobenhavn F
Anbefales til Familie og Forenings-

fester. — Indtil 100 Personer.

Inspektoren C. 4900
Telefon :

Hulen. Vester 7928

i. J. MOLLER
Møbelpolstrer og Dekoratør

Telefon Nora 5864 Nörrebrogade 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 5!
Telefon Ryvang 2674 x

Café DybMM
Dybbölsgade 14. København

Det rette Sted for .„Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening-
Telefon Eifa 1483 Marius.



Arbejdsbevillingen i Belgien.
Ingen Udlænding maa rejse ind i Belgien forat arbejde, enten det nu er som Haandværker,Arbejder, eller Kontorist, uden at have opfyldtfølgende Betingelser:
I. Tilladelse fra Justitsministeriet, Ansøgningom denne maa indgives til den belgiske Minister,eller til et belgisk Konsulat i Udlandet.II. Vedkommende maa til sin Ansøgning til¬føje en Arbejdskontrakt fra det belgiske Firma,hvor han har faaet Plads, og Kontrakten skalvære underskrevet af den belgiske Industri¬minister.
III. Doktorattest paa Fransk eller Flamsk,at Vedkommende er fuldstændig rask.IV. Moralattest med Kopi paa Fransk ellerFlamsk, at Vedkommende ikke har været straf¬fet de sidste 5 Aar. Denne maa ikke være overtre Maaneder gammel.Moralattest (Straffeattest) faa's paa Straffe¬registeret i Byretten i Hjemstedskommunen.Med Naverhilsen!

Christian Bjerrum, Sekretær.
De uden Fædreland.

II.

Bosiddende ' N°' 1 udkom, har endnu 6
om a.stattetT «' flvH Løfte
cor „ivot Oni • essen med deres Underskrift,

Sammpn !n^ 0111 deres Forhold,
sædvan I irrt ^ de udfyldte Blanketter følger
unee Menn "v Meddelelser om Kniben de
Statsborgerretten bTfind,er siS 1 naar de mister

.. . ,en- Jeg skal her lade disse Beret-
_—„ naa

Min Søn har nu faaet Tilladelse til at blive her
paa den Betingelse at han hver Maaned skal
indbetale 20 Fr. indtil et Beløb af 1500 Fr. Naar
dette Beløb om 6 å 7 Aar er indbetalt, kan han
faa Lov til lade sig naturalisere.

No. 11. Min ældste Søns Andragende om
Statsborgerretten blev afvist fordi han ikke var
det danske Sprog mægtigt. Han var fra det 19.
til det 22. Aar i Amerika og kunde ved sin

I Hjemkomst til Schweiz heller ikke faa Tilladelse
til at blive Schweizerborger, da Betingelsen er,at Vedkommende skal have hatt Bopæl i Schweiz
i de sidste 6 Aar. Han fik saa Opholdstilladelse
i Kt. Z. som kontrolpligtig Udlænding. Til trods
for at han var født her i Landet og Moderen
er af schweizisk Afstamning. 1 Efteraaret 1930
vilde lian gifte sig; men en Landkomune i
Kt. L. hvor hans tilkommende Hustru var hjem-stedsberettiget nedlagde Indsigelse da min Søn
var Statenios. Efter lang Tids Forhandling hvor
man saa drøftede hans Udvisning af Schweiz,indvilligede man i Giftermaalet paa den Betin¬
gelse at han forud deponerede 1000 Fr. paaKantonalbanken i Luzern, for at Hustruens Hjem¬stedskommune har et Depositum at gribe til, der¬som han eller hans Familie kommer i Trang.Dersom han faar Børn i Ægteskabet, maa dissesHjemstedret ordnes efter Schweizerloven af1928, saafremt den da er traadt i Kraft? Ellersvil man vel kræve højere Kaution.

No. 50. Faderen har været bosiddende i L.siden 1900. Den ældste Søn fyldte 22 Aar iJuni 1929. Indgav i god Tid Ansøgning omdansk Statsborgerrets Bibeholdelse, men fik Af¬slag med samme Motivering som ved No. 51.Taksten for Naturalisation her i L. er 800 Fr.' ' " °

Statsborgerretten Jeg skal her lade disse Beret- laksien ioi naiuiauMum.
— __

ninger gaa videre uden at nævne Navnet paa pr Person. Familien bestaar af 6 Personer og
de Vedkommende 1 Stedet sætter jeg det vil Kommuneborgerretten saaledes komme paa
v

^ infart under 4800 Fr. dertil kommer saa Taksten til Kan-~ ~ " * °
11

üe v euKommende. 1 Stedet sæ.u^f A'iinderMummer Vedkommendes Svar er indførti mit Register.
, . -iqos

No. 51. Min Søn som er født d. 4. '

t ^
og har hele Tiden opholdt sig her *

.

bor„er-
Afslag paa sin Ansøgning om dansk

k og

Vil 1VOII1II1U11CUU1 gCl IVJUVJII OUU1VUVU
A4800 Fr. dertil kommer saa Taksten til Kan¬tonen og til Schweizerforbundet saa det helekommer paa ca. 5000 Fr. og det er over MandensEvne da han som Malermester er udsat forSæsonarbejdsloshed i Forretningen.No. 14. Da jeg for 4 Aar siden ønskede et*

e-~
—-J^^»» Ar\m fl q r»(T

^aa sm ftiisøgiuiig »U1
„„..v np I No. 14. Da jeg tor 4 Aar siuen ønsKeue

ret, da han ikke har opholdt sig i V.. j.wof_ Hiemstedsbevis for min Søn der der den Gang

ikke er Sproget mægtig. Min Hustru vai | skulde paa Handelsskole i Neuchatel, nægtet

zerinde før Giftermaalet (fra Kanton Aargauj.
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man mig dette i det danske Ministerium. Han Ihar nu faaet Schweizer-Borgerret, men det va¬rede et Aar før det gik i Orden og kostede mig2000 Fr. (Manden har boet i Schweiz i 38 Aar
og beklæder en god Stilling. Men for en Mandmed stor Familie og en lille Indtægt, vil detvære uoverkommeligt at opdrive et saadantBeløb.)

No. 3. Jeg har søgt om at blive Schweizer¬borger men mit Andragende blev afslaaet og jegkunde ikke faa Grunden at vide. Min ældsteSøn har faaet et dansk Hjemstedsbevis men detgælder kun til han er 22 Aar og løber ud i detteAar. Hvad saa?
No. 7. Er Snedker, og har 8 Børn under22 Aar.
No. 10. Har haft ialt 10 Børn, hvoraf endnu5 er under 22 Aar.
No. 26. Er Malersvend, har 7 Børn under22 Aar.
Borgerretstaksten er forskellig: I et Sogn D.i Kt. Soloturn koster det for en Familie med6 Børn: Kantonsborgerret for Mand og Hustru120.— Fr.
6 Børn a 24. 144.— Fr.
Kommuneborgerret for Mand og Hustru1200.— Franken.
Kommuneborgerret for 6 Børn a 240.— —1440.— Fr. Tilsammen 2904.— Fr.
Som man ser, kan ikke alle regne med at dekan blive Schweizerborgere, selv om de harværet nok saa længe i Landet. Selv om vi nuhar faaet opspurgt den største Del af de bosid¬dende, skulde vi helst have endnu flere Adresser.Thi vort Andragende til Rigsdag og Regeringbør være præget af at Flertallet af de bosid¬dende har fælles Interesser i denne vigtige Sag.

Peter Jørgensen, Kreuzlingen.

Roms Söndag.
Tindrende dybblaa hvælver Romas Himmel sig overden gyldne, farvestraalende By, over den vældige, fladeCampagne og de fjerne Bjerge ved Albano og Trascati.Fra Hundreder af Kirker og Kapeller klinger de fineblide Klokkeklange, en rig og broget Harmoni, somfylder Byen med Velklang. Det er en Samvirkning afKlange og Farver, vi staar under Sydens Himmel. —Det er Søndag i Rom. Det er, som Byen er hylleti Festglans, en velgørende Stilhed i denne Europas mestlarmende og livlige By. Ingen Steder finder man etmere levende Tempo end her, Sydboens Temperamentgiver sig i hvert Fald det stærkeste Udtryk i Bilkørselen,en Bølge af Larm og Uro er det første Indtryk af Rom.Trafikken er saa hidsig og hurtig, saa temperamentsfuld,at den, som er vant til nordisk Sindighed og Ro, saarenemt faar nervøse Fornemmelser i dette utroligt hastigeGadeliv. Man maa beundre den Behændighed, hvormedde romerske Færdselsbetjente faar det hele til at glidemed den störste Præcision. — Men Søndagen giver medét en velgørende Ro i Gadebilledet, Bilernes Strøm gliderganske vist, men ikke med Hverdagens rastløse Tempo.

Sondagen i Rom er noget for sig, af en større Stilhed
end man ellers er vant til, det maleriske Folkeliv 1
Smaagaderne er forsvundet, den travle Gadehandel, som
ellers præger Rom, er indstillet, der er Skodder for alle
Vinduer, man kender næsten ikke Gadebilledet igeI1,
Men der er et andet Rom, som lever. Omkring Peters¬kirken er der et mylrende Liv, i mægtige Strømme glider
Folkemængden mod den gigantiske Kirke, en stadig
Strøm, men alligevel fylder de mange Mennesker saa
lidt i den vældige Peterskirke, der skal Tusinder og
atter Tusinder til, før man har Indtrykket af, at der
virkelig er Mennesker i Kirken. Der er Messe flere
Steder i Kirken, Korsangen og Orglet de forskelligeSteder forstyrrer ikke hinanden indbyrdes, det er, somLyden svinder i det tomme Rom uden Genlyd, det givervel i Grunden det bedste Indtryk af de gigantiske Di'
mensioner.

En anden Strøm glider mod Forum Romanus, modColosseum og de øvrige mægtige Oldtidsminder, Ron'ejer. Forum ligger badet i Sollys, de vældige Søjlerskinner marmorhvide, Titus' Triumfbue hæver sig tung
og vældig, den maler Oldtidens Kejsermagt frem i helesin Pragt og Vælde, fra Via Appia kom de støvede,
trætte Legioner med deres rige og straalende Bytte indtil Verdensstaden Rom. Colosseum ligger med sine
kæmpemæssige Murværker, Historien taler sit magtfuldeSprog indenfor dens røde Mure, om Blod og Grusomhed,
om Kamp og Død. Mere gribende end nogen histofiskSkildring er det at gaa gennem de Gange, hvor Nero
drog med sit Følge, at staa i de dybe underjordiskeFængsler, hvori de første Kistne ventede Døden, hvorde blodtørstige, udhungrede Løver rasede bag deresGitre, indtil de følte Arenaens Sand brænde under sig
og vidste, at Byttet var nær — det er, som alt dette et
Øjeblik stiger levende frem, den samme Sol tindrer, ogden samme blaa Himmel hvælver sig som i hine fjerneTider.

Mere og mere vaagner Interessen i Italien for de
gamle Oldtidsminder, en større og større Kreds benytterSøndagen til at vandre i denne Fortidsverden og faa etIndtryk af den mægtige Kraft og den fine Kunstsans,
som udstrømmer herfra. Det er ikke alene Udlændinge,som med Interesse betragter det gamle Rom, ogsaa denbrede Befolkning finder Vej til de store Samlinger.Men den største Strøm glider dog mod Monte Pincio
og Villa Borgheses Have; hvilken broget Menneskeskare,de elegante Luksusbileres Række synes uendelig. FraMonte Pincio betragter Romerne deres By — og hvilkenstraalende Udsigt frembyder ikke ogsaa dette Punkt.Under mægtige Palmer staar man, dybt under os liggerPiazza del Popolo med sin slanke Obelisk og de fireantike Marmorløver, og bag den skønne Plads aabner
Udsigten sig mod Roms Virvar af Huse med de ejen¬dommelige Tage, og bag det hele hæver Peterskirkens
Kuppel sig i hele sin Vælde, Michelangelos stolte Drømi Sten og dristig svungne Linier. Allerede som Barn
kender man fra Bibelen Roms prægtige Silhuetvirkningmed den mægtige Peterskirke som Midtpunkt; derformøder man Virkeligheden som en endnu større Ople¬velse — det er, som en Barndommens Drøm, der medeet er virkeliggjort; Rom skuffer ikke, hvor store For¬
ventninger man end har stillet sig. —

Militærmusikken spiller, Folk promenerer og fylderBænkene, den romerske Vinter er som det smukke
Oktobervejr i Danmark, Græsset er frodigt grønt, og degyldne Blade er endnu ikke faldet for Blæsten, Sønden¬vinden bringer den tørre Varme fra Sahara, man har
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Sommerfornemmelser, og dog er det den sidste Søndag
i det gamle Aar, paa et Tidspunkt, da «Dagene længes
og Vinteren strænges».

Solen gaar gladende rød ned bag
Kuppel, forunderlig skøn er denne saa
Solnedgang paa Monte Pincio, hvor Ildfluerne danser
med deres smaa Lanterner tændt i den korle Skumring,
Palmerne staar stive og ubevægelige i mørk Silhouet
op mod Aftenhimlen, snart er Solnedgangen kun kendt
som en dybrød Stribe paa den mørke Himmel, Stjernerne
tændes, funkler saa klare, Karlsvognen staar saa dybti Nord, at den er ved at forsvinde under Horizonten
— fra Roms Kirker lyder atter de spæde, sølvklingende
Klokkeklange i fin og mild Harmoni — Roms Søndag-
er endt. — Herman Madsen.

E. F. T.

Peterskirkens
ofte lovpriste

C Foreniiigsmetldelelser.
Aarhus. Afdelingen afholdt den 14. F®J)r.UaJtt®'tTtaer>>.Karneval. Vi kaldte det «Jorden rundtEt af vore Medlemmer havde malet en ®ngDekorationer fra hele Kloden.

, , «„onde
De unge Svende lavede et Optog af valsen .hvor man fremførte en til Foreningen skænket Stande(et stort Naverembleim).

of,Svendene sørgede selv for Optræden paa *hvilket vakte Jubel. Karnevalet var godt basøg >rigtig løssluppent Stemning herskede hele Na f »•Restaurationen var pyntet med alle Nationen.Flag,og et af Lokalerne var lavet 0111 til en ng^ghule». En amerikansk Auktion fandt ogsaa 1 ?Navernes Karnevalsfrokost» til 4 Personel.Først Kl. 5 sluttede den gode ogsom lovede godt for Aarhus-Navernes fremti igvaler.
Med mange kraftige Naverhilsener

Brüssel. Tirsdag den 17. Februar afholdt 1 •"her sit store aariige Karneval.
«„«Hinde sis

Ved 9 Tiden begyndte de Maskeredo a
^ 1 neko-

i Salen, som var smukt dekoreret med volei ationer.
T^aitocrpr-Der indfandt sig en talrig

I °Af-mængde, og Stemningen var overalt
mer til bedste,

tenens Løb, gaves flere udmærkede
E,ter Maske-

som en Solodanserinde, og andre som sa g.
_

, nad
faldet og Præmieuddelingen forsattes Festent^^Morgenstunden; og alle var enige om <en fortrinlig Aften.

en d Fest,Ogsaa for Festarrangøren vai de gden gaiv «et lille» Overskud som vil
Briisselerafdelingens paatænkte N^Y/rruin, Søkretæ,.Med kraftig Naiverhilsen! Ch . 1

Nakskov Saa oprandt Fi^^"^hoidt deres storebruar, da Naverne her i Nak•for Navinderaariige Børnekarneval, med ^ snmkt Fortøb.og Børnene, den fik et i aüe R g
gom deKl. 8 samledes vi i «uu

t d. 0„ iJor.plejer ved slige LejUgheder, val
^ Darø

nene i smukke Kamrf 8^ Tønden gom hurtigmaatte aTlewer^sit lndhold, til megen Morskab for storemaatte aflevere sil i

Uor Tvernø fortjener gennemdLeTm.ie?VaUaa°en Tak, for det fornøjelige Præg han

satte paa Festen, og de Løjer lian lavede for Børnene
Efter at Børnene havde godtet sig ved Chokoladeibordet,kom Turen til vores Danner at slaa til Tønden; densmukt dekorerede Vandrepokal (iKammermøbel) fyldtmed de herligste Sydfrugter, blev for anden Gang vun¬den af Fnu Simonsen, tredie Gang er den til fri Eje
og — —•

Kl. ll'A samledes Svendene med deres Pigelil vedKaffebordet, hvor Tvernø igen viste sine Humoristiske
Evner, hvor en af ham affattet Sang til vores Damers
Pris gjorde mægtig Lykke.

Ved Bordet herskede dan mest kammeratlige Stem¬
ning, og der blev udtalt mange smukke Ord for. C. U. K.
og dens Fremtid. Efter at Formanden havde hævet
Bordet, tog Svendene fat paa Dansen, som gik med Liv
og Lyst til hen paa Morgenstunden, da man kunde seNaverne liste hjem til deres private Hule. — En snvukAften. —

Med Naverhilsen! Evard Pedersen, Sekretær.
Vejle. Lørdag og Søndag den 14. og 15. Februar af¬holdt Naverne i Vejle deres aariige Karneval, denne

Gang i hjemlige Egne.
De to bekendte Kunstnere: Fred. Qualmann og Chr.Winther — særlig kendt for Udsmykningen af Naver¬hytten — havde omdannet Arbejdernes Forsamlings-bygning til et Panorama af det vidunderlige skønneVejle Nørreskov og Fjord. Man lagde for Lørdag AftenKl. 8, og holdt ud til Søndag Morgen, begyndte igenSondag Aften, til Mandag Morgen.
Det paastaa's at nogle af Naverne slet ikke kom hjemom Søndagen, da de gik, eller kørte rundt til forskelligeRestaurationer,, og samlede Kræfter til den kommendeNats Anstrængelser, som de ogsaa klarede storartet.Stemningen var ret høj, da man skiltes efter densærdeles vellykkede Fest.
Med kraftig Naverhilsen!

Mod Naverne

C. Lindskjold, Sekretær.
til Karneval!

idet
anvendt til

Saffdan lød Navnet paa vort Karneval som fandt Stedden 14. Februar paa Hotel «Heimdal».Grundet paa de sløje Tider, som er særlig ondartedeher i Horsens, saa vel som at Restaurationerne med deresDans og anden Underholdning, og som særlig denneAften bod paa noget ekstraordinært, saa var Tilslutningentil vores Karneval, i Aar knap saa stor som de fore-gaaende Aar. Der var denne Aften 300 Deltagere, ogFesten forløb udmærket uden nogen som helst Mislyd.— Karnevallet var i Forvejen reklameret op med smukkePlakater og gode Annoncer, desuden var der i Aar lavet1000 Programmer, som til Dels blev uddelt rundt i Byen.Salen <var aif vore Malere smuk pyntet med Dekorationer,Serpentiner og kinesiske Lamper, og idesuden var deropstillet Projektører. — Ved 9 Tiden tog Festen sinBegyndelse. Kl. 10 var der stort Naveroptog, dette fore¬stillede et «Vikingetogt til Grønland». Kl. 11 var derDemaskering, Præmierne blev uddelt, og vakte Tilfreds¬hed. — Derefter gik Dansen lystigt til 3Mi Tiden daBestyrelsen satte Punktum for denne Gang, trods Protestfra Publikums Side. — En god og stilfuld Fest, som til¬lige gaiv et Overskud pa ca. 60 Kr. til Lokalkassen. Elgodt Resultat, som Medlemmerne havde bidraget til, vedefter ibedste Evne og Vilje, og saa vidt Tiden tillod det,at have et Karneval som ivar Naverne værdig.NB. Under Udsmykningen af Salen, samme Dag somKarnevallet fandt Sted om .Aftenen, faldt et af voresMedlemmer, Murermester V. Petersen ned fra en Stige,et Fald paa 6—7 Alen, og forslog sig ret slemt, saa han
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maatte køres paa Hospitalet. Dette gjorde et trist Ind¬
tryk paa de forsamlede Naver, og borttog ogsaa en Delaf Stemningen hos disse. Heldigvis slap Petersen med
ca. 14 Dages Sygeleje, og uden'at faa varigt Men deraf.

Med kraftig Naverhilsen! Henry Nielsen, Sekretær.

Restancerne.
' Hermed henstiller vi til alle vores Medlemmer, at de

betaler deres Restancer nu til Kvartalskiftet. Ingen
ærekær Nav Inder sig slette for Restance.

Kontingentet er nu saa lille i Forhold til de Fordele
som C. U. K. byder, men den kan ikke tillade sig, at have
Mediemimer som skylder hele eller halve Aar; seks
Uger er Fristen, og kun Medlemmer som overholder
denne, kan nyde de Fordele som C.U.K, byder, derfor
opfordrer vi alle de Medlemmer som ynder at betale en
eller to gange om Aaret, at de betaler forud, thi ingenkan erhverve sig større eller flere Rettigheder end vores
Love giver.

Ingen Restancer i Afdelingen, letter Kassererens
Arbejde.

Med Naverhilsen! Forretningsudvalget for C.U.K.

Ærestavle.

Følgende Medlemmer har kunnet fejre deres Jubi¬
læum som Medlemmer af C.U.K, i uafbrudt 10 Aar:

Holbæk.
Carl Nielsen, Formand, indm. 20—1—21.
G.Jørgensen, Tømrermester, indm. 20—1—21.
Alf. Pedersen, Blikkenslagerm., indm. 20—1—21.
P. Weinrich, Malermester, ind. 3—2—21.

Franske Fagforenings-Adresser.
Da der flere Gange er forespurgt om Adresser paafranske Fagforeninger, som staar tilsluttet Internationale-

Amsterdam, saa følger her saadanne. Bygningshaand-
værkere: Federation nationale des Travailleurs de l'Indu-
strie du Båtiment. Paris Xe 211 rue Lafayette. Sekre¬tær: H.Cordier.

Træarbejderne: Fédération des Travailleurs del'Indu-
strie du Bois. Bourse du Travail, 3 rue du Chateau
d'Eau, Paris Xe.

Malerne har ingen særlig Fagforening, men staar i
Bygningshaandværkernes.

Adresserne bedes opbevaret.

Dom
som kan opgive os Adresser paa Landsmændi Paris, som har Interesse for C. U. K., bedessende disse til Forretningsføreren.

f
Anton Alfred Davidsen.

Hattemager,
født i København den 20-5-1854, er afgaaet
ved Døden i Dresden den 26-2-1931.

Davidsen var et trofast Medlem af C.U.K,
til sin sidste Time. Ja, til trods for at han
i flere Aar led af Alderdomssvække, kom
han dog til hver Huleaften, indtil det ikke
gik mere. Da Kassereren sidste Gang be¬
søgte ham, var hans sidste Ønske, en
Hilsen til C. U. K.

Den 2. Februar fulgte Naverne ham til
hans sidste Hvilested. En udsøgt køn
Plads fik han, en rigtig Plads for en god
gammel Nav.
Gode Anton! Hvil i Fred i fremmed

Jord, langt borte fra dit kære Danmark.
Dit Minde holder vi højt i Ære.

Dresdner Afdelingen af C. U. K.

Efterlysning.
Kai Andersen, Skrædder, født i København

den 5-10-02, bedes henvende sig til Kassereren
i Vegesack.

Osvald Kühl, Arkitekt, født i Nakskov den
1-3-89, bedes omgaaende at meddele sin Adresse
til Forretningsføreren.

Indsendte Belob.
Stockholm: S. Fr. 150.—. Middelfart: S. Fr. 100.-—

Neuville: S. Fr. 30.—. Det bemærkes, at under de ind¬
sendte. Beløb befinder der sig saadanne, som tilfalder
Kongresfonden og for Vareskyld.

Brevkasse.
Breve til Axel Henriksen og Medlbog 458 C. Rolf

Aagesen, Tømrer, faa's hos Forretningsføreren.
Redaktion og Ekspedition: H. A. Hansen, Zürich 4.

Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

TLau-eb-fyftteH ved Uefte
anbefales Berejste til Ferieophold.
Henv. til: Willi. Nielsen, Nybosgade 62.

Dresden A - Biwscliwiger Hol
Freibergerplatz 11

(I Närheden af alle Museumerne)
Anbefaler pæne Værelser, propre
Senge. — Godt og billigt Spisehus.
Hulefar, Georg Müller.

VI ANBEFALER

STJERNENS
4Ü ÖL

7iiniPh 1 -A,koho,freiesLul lull 1 Restaurant

Ankengasse 7, Hjörnet af Münstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F
Anbefales til Familie og Forenings-

fester. — Indtil 100 Personer.
Telefon :

Inspektoren C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. J. Mlé IL IL«m
Møbelpolstrer og Dekoratør

Telefon Nora 5864 Nörrebrogade 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venø gade 5 2
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn
Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.
Telefon Eva 1483 Marius.
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Abonnement: 4 Fr. aarlig, frit tilsendt.

Forslag til Generalafstemningen.
I C U K s Midler administreres saaledes

at Reise ' Svge og Begravelseshjælp danner hver
«it Afsnit og at Kontingentet og evt. Tilskud
fordeles paa disse 3 Afsnit, efter næ™®[fe,? estemte Regler. Københ; AfdlII. I Prg. 43 slettes: (kun for Mediemmerder er indtraadt i C. U. K. inden deres tyldte

aer er indtraadt in,len
denne Lovs Sttræden, har Aldersgrænsen
'ngen Gyldighed. Rosküde fdlIII Prg 45 Hovedbestyrelsen bestaar at5 Medlemmer, som vælges i Zürich.^ ^

IV. pre- 45 Hovedbestyrelsen bestaar af5 Medlemmer, der vælges i den By Hovedbe-
. yiEndvidere vilges 1 Tillidsmand henholdsvis1 Danmark og Tyskland. Zürcher Afdl.

V. Sæde for Hovcdbcstyrdsen^Zümh^
VI. Sæde for Kontroludvalget: Hamborg.
Vil Forretningsfører: H.A.Hansen.

Hamb Afdl. og Forretningsudvalget.

denl^fiS S'
være indsendt til H. B. senest den 20 Juni.isenen ni n.

ForretningSudvalget.

slaar Ordene i Prg. 43 der lyder: (kun for Med¬
lemmer, der er indtraadt i C. U. K. inden deres
fyldte 45. Aar.) og (For Medlemmer, der er ind¬traadt inden denne Lovs Ikrafttræden, har Al¬
dersgrænsen ingen Gyldighed.) strøget af denne
Prg., da det er en Hæmsko for fremtidig Erhver¬velse af ældre Medlemmer, da disse ikke deler
samme Rettigheder som alle øvrige, selv om de
svarer samme Kontingent.

Dette foreslaas sendt til Generalafstemningblandt alle C. U. K. Afdelinger.
Paa Generalforsamlingens Vegne:

C. Hammargren, Wald. Petersen,

Resolutioner.
Paa Generalforsamlingen den 20 Marts it-aa tjeneraiioi

Ppcnlntion-Kobenl, Afdl. vedtoges aiHovedbestvrelsen for C. U. K-■ P
, Mon¬tage under Overvejelse, .a* u ® . tte sammentingent saaledes, at en hvis De

„Hministreresmed evt. Tilskud fra anden Side, admimstreres
særskildt, kun med Rejselivet toi O.] , fe
anden Del for Hjemlandene.^ ^ Jørgensen.

Generalforsamlingen i C.U^^°df Resoldholdt den 6 Februar, vedtog
tion: Generalforsamlingen af nævnte Dato,

Formand. Sekretær.

Paa Valsen fra Hamborg til Ribe.
Anno 1888.

Etter at være kommet med Sildédamperen fra Koben-havn til Lübek, og derfra til Hamborg, hvor jeg udlærteTomrerhaandværket, var det mit Ønske, at kunne lærenoget mere end at slæbe Bjælker, og lave Stillads, ogderfor gik jeg saa en Tur paa Valsen, og først nordpaa,til det dejlige Spisekammer «Slesvig-Holsten», som deremmede kaldste det.
Med pudsede Langskafter, stor Hat og Fløjelsvestmed Perlmutterknapper, og en preussisk Daler in Lom¬men gik det los. Efter at have valset en Dag, saa trafjeg en Slagter, vi blev hurtig enige om at gaa sammen,og da jeg endnu ikke var dygtig til at «kloppe an», saablev jeg nu dresseret, det vil sige uden Pisk og Revolver;Sulevarene, Pølse o.s.v. skaffede Slagteren, medens jeginaatte sørge for Resten, naar man først har faaet Smagpaa det, og det faar man, naar Dørene ikke bliver slaaettil for Næsen, lor mange Gange om Dagen, saa er manallerede halv «zünftig». Undervejs maatte jeg desværregive afkald paa Kammeraten, da han fik Arbejde, ogPølseleverandøren var væk.
Efter en lille Rundtur kom jeg til Kiel, her var Ud¬sigter til Arbejde, men hvad «Tetje mit de Udsigt» dethavde ingen Værdi for mig, jeg traf en Landsmand, oghos ham boede jeg 2 Nætter, han havde en rigtig godLogimutter, ja, jeg tror hun var vel snart for god imodham, hun lod ham sove i et af hendes Værelser, for atjeg kunde benytte hans Seng, det var da forfærdeligtpænt af hende. Naa, med en pæn Pakke Smør og Fedte¬brød, og for en Groschen Snaps, gik det saa videre.
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Nu begyndte det at blive interessant, undervejs traf I
jeg en morsom udstafferet farende Svend (det var midt
i Februar), en stor Straabat, lysestribede Bukser og
Fløjelsjakke, paa Ryggen en stor Bylt med Indhold,
han var fin. Vi hilste paa hinanden, og paa Kanten af
Grøften indbod jeg ham til at smage paä Fedtebrødet,
og Snapsen drak vi naturligvis ogsaa, hvorefter vi gav
hinanden Haandslag paa Kammeratskab, da han ogsaaville nordpaa, og - hinaus in die weite Welt».

Paa vores Vandring interesserede han sig mest for
Køerne, hans Fingerfærdighed, og min brede Hat som
Malkespand, det var de bedste Midler til at forsyne os
med uforfalsket Mælk, naar Tørsten, melte sig. Kam¬
meratskabet imellem os- to, blev bedre og bedre, kun
hans Pengepung havde samme Sygdom som min (Ud¬
tæring), nien hvad skal man med mange Penge, naar
bare Humøret er godt, og Sundheden ogsaa, saa bare
videre, saa meget som vi brugte for at holde Maverne
i Orden, fik vi altid samlet sammen.

Efterhaanden blev jeg dog nysgerrig for at vide hvad
min Kammerat egentlig indeholdt, og en Aften vi havde
lagt os til Ro, med hans store Bylt som Hovedpude, det
vil sige hos Mütter Grün, saa fortalte han mig hele sin
Skæbne, og om Morgenen da det blev lyst, læste jeg det
sort paa hvidt, at han var Dame-Komikker. I Bylten var
hans Udstyr, og da jeg selv, alle Tider har følt Anlage
for Komediespil, saa blev vi hurtig enige 0111 at give
Forestillinger undervejs, og styrede saa til Ekenførde,
paa Herberget hvor vi til rejste, blev vi lettede for den
store Byldt, og fik Maverne stillet tilfreds med en stor
Portion røgede Sild, vi sludrede med Herbergsfatter den
Aften, og fik saa Tilladelse til at optræde den næste
Aften i den store Gæstestue. For at faa Folk sammen,
skrev vi Reklamesedler med blaa Blyant, fordelte dem
paa Arbejdspladserne, og i Røgerierne. Som vi havde
tænkt os, saaledes gik det: Stuen var fuld af Mennesker,
den første som mødte var Gendarmen, og han var ikke
tilfreds med Arrangementet, men da vi var i Kloft,
Kammeraten i Damekostym, og jeg med Knæbukser og
hvide Strømper, og passend Perüche, saa lod han os give
en Prøve af vores Kunst, og sagde saa ikke noget mer,
efter hvert No maatte jeg gaa rundt med en Tallerken,
det bragte os en Masse 10 Pf.; og Wærten solgte en
Del Grog, Bier og Kaffepunsch. Da Tiden var omme og
vi vilde i Seng, maatte min Kammerat overfor de andre
Kunder, først bevise at han var et Stykke Mandfolk,
ellers havde han ikke turde sove hos dem.

Den anden Dag blev vi uenige 0111 Fortjenesten, han
vilde helst beholde det hele, men til sidst fik jeg alligevellidt af den.

Jeg gik nu videre mod Norden,' og traf en gammelSnedker, han var ogsaa en grinagtig Fyr, han havdsalle Tider et blaat Forklæde under Trøjen, gik vi igen¬
nem en Landsby, hvor vi maaske kunde træffe Gen¬
darmen, saa lod han Forklædet hænge ned, saa skulde
det se ud som 0111 han var i Arbejde; ham forlod jeg,han var ikke passende for mig.

Da jeg kom til Flensborg, blev jeg forst rigtig klog
paa hvad der bed mig, jeg havde nemlig faaet en masse
Erindringer med fra Damekomikkerens Tøj, paa heleKroppen holdt disse Smaadyr Vædeløb, hvad var der
nu at gøre? men som man siger «er Ulykken størst er
Hjælpen nærmest». Efter at have tilbragt Natten paaen Straasæk paa Herberget zur Heimat», kobte jeg miget Rosinbrød til 10 Pf. satte mig paa en Bænk i Anlæget,
og gnavede los, fik snart Selskab af en stor kraftig Kone,

og hende fortalte jeg, at jeg søgte Arbejde, hvilket hun
ikke mente vilde være saa svært, hun som Grøndt-
handlerske, der med Hest og Vogn korte rundt i hele
Byen, hun skulde nok sørge for at jeg fik Arbejde, jeg
gik saa med hende hjem, fik dygtig at spise, og hun
tilbød mig at blive der til jeg havde faaet Arbejde. Nu
maatte jeg jo ud med Sandheden, fortalte hvorledes de'
var gaaet mig, og hvorledes jeg var kommen til disse
Smaadyr. Det mente hun var ikke saa slemt, jeg fik
saa Skjorte og Undertøj, og et paar Arbejdtsbukser, af
hendes Mands, de var temmelig korte, men det gik, og
efter 2 Dages Forlob var jeg igen færdig og ren, ingen
glædede det mere end mig.

Nu hen paa Svendeherberget, men det gik ikke saa
flot som jeg havde troet, hele Stuen var fuld af ung?
Svende, og da jeg havde bundet et sort Baand i Skjorten,
og de alle vare Retskaffene, men ikke jeg, saa blev jeg
skænket Langskaftet ud.

Det sorte Baand er, som enhver rejsende Svend ved,
Symbolet paa, at man er Retskaffen Svend, indskrevne
ved dé Fremmede, og har hængt Baand op. Naa. efter
denne Tortur kom jeg for deres Altgeselle, og da jeg
lovede at efterkomme alt, blev jeg saa zünftig Udskænket,
og fik Tilladelse til at opholde mig paa Herberget.

I Byen fik jeg ingen Arbejde, men fra Herberget fik
jeg sammen med to Mand Arbejde i Bredebro, et nyt
Tag skulde laves paa en afbrændt Hjørnebygning. Her
begyndte mit Ønske at gaa i Opfyldelse.

Et interessant Stykke Arbejde, særlig for en Ung-
svend, her kunde man da udove sin Kunst, saa godt man
havde lært den, og saa at sige den første Gang at man
udførte et Stykke Arbejde alene, hvor man var tvungen
Iii at bruge sine Tanker, ja, det er det bedste for en
Ungsvend, der kan møde ham paa hans Vej, herigennem
kan hån selv uddanne sig til at arbejde Selvstændig, og
naar saa Arkitekten og Bygherren roser hans færdige
Arbejde, saa giver det frisk Mod.

Efter at have fortjent en temmelig god Løn, 40 Pf-
i Timen, og det endda paa Landet, saa havde Penge¬
pungen overstaaet Sygdommen; Madammen i Flensborg
glemte jeg heller ikke, men sendte hende ogsaa noget
af Overskudet, som hun ganske overrasket takkede for-

Nu gik det videre mod Norden, Solen stod jo højere
paa Himlen, og lettere var det ogsaa at faa Arbejde. Til
Paasken fik vi Arbejde i Nordslesvig, og til sidst endte
vores Rejse i Ribe, paa dansk Grund, her arbejde vi saa,
saa længe indtil at vi havde faaet fornærmet Natvækteren,
og hans Unil'orinskrave, som skulde bødes med 6 Kr-
eller 2 Dage frit Logi hos Arrestforvareren (Smede¬
mesteren).

Imidlertid var det blevet Efteraar, vi tog saa Afsked
fra vort Fædreland — Danmark — og gik Syd paa.

Og nu siger jeg til alle Ungsvendene, hvis i vil lære
noget der er godt, og til Nytte for Haandværket, saa
gaa forst til de smaa Byer, eller til en Landmester, bliv
ikke siddende ved Mors Skørter, men forsøg Eders Lykke-

A. Scheibe!.

Foreningsmeddele Iser.
Aalborg. Afdelingen har i Løbet af Kvartallet haft

forskellige Foranstaltninger, b. a. det store aarlige Karne¬
val, som afholdtes paa den nye og flotte Restaurant
•i Ritz», til stor Glæde for alle Deltagerne.



Vores 12aarige Stiftelsesfest afholdtes samme Sted
som Karnevallet. Værten havde dækket et pænt og godt
Bord, og Svendene med deres Damer lod den gode Mad
vederfares al Retfærdighed. —

Formanden sagde nogle pæne Ord til Svendene, lige¬
som flere af disse havde Ordet, som b. a. mindedes den
vanskelige Tid da Stifterne samledes for at oprette en
Afd. af C. U. K. i Aalborg. —

Efter at have tilbragt mange gemytlige Timer sammen,
sluttede denne udmærkede Fest. — Hjemturen blev ikke
saa behagelig, der var falden et svært Islag, og blæste
en rædsom Storm, saa det forlyder, at ikke alle Naverne
kom hjem den samme Dag.

Med Naverhilsen! Lude. O. Hansen.
Holstebro. Afdelingen afholdt ordinær Generalforsam¬

ling Lordag den il. April. Paa Dagsordenen var Valg af
Revisor, w "

Nielsen, og Sadelmager
Formand, Sekretær og 1 Revisor, valgt blev «Jensen

M. P.

Oskar Bramm, oplæste Regn-

(Genvalg) Fabrikmester
H. Gravengaard.

Kasserer, Cigarmager
skabet som godkendtes.

De forskellige Vinterfester havde alle, med Und¬
sigelse af Karnevallet, givet lidt Overskud, saa der var
Jidt Kontanter i Kassen. Det vedtoges at parkere dem
1 Sparekassen foreløbig.

Arrangementet af det jydske Naverstævne, som i
Aar finder Sted i Holstebro den 5. Juli, drøftedes.

Altsaa hold Eder parat, Svende!
Samme Dato er der iøvrigt et stort jydsk Sportstævne,

hvad vi mener er et Plus for Naverstævnet, og en Attrak-
tion niere.

Efter at det halve af Naversangbogen var gennem-
Nuiiget, sluttedes Generalforsamlingen.

Med Naverhilsen! ./. Jørgensen.
Stockholm. Klubb För Beresta Skandinaver i Stock-

l0'Ml höll halvårsmöte Långfredagen. Till ordförande
vaIdes Arkitekt Th. Pedersen, lövrigt återvaldes hela

gamla styrelsen.
'ill den 15. Maj skall möten hållas varje

kl- 8 e.

Mellan 15. Maj och 15. Augusti hållas möten 1 sta
3 dje Fredagen i Månaden. Därefter åter varje

i'fedag. Möteslokal Caffé Cosmopolite, Vasagatan 5.
Med Naverhälsning! G.S.N.

Fredag

Nürnberg.»«Mod Naverne i

Lördag den 1. Februar afholdt Kobenhavn
Karneval i Weinolds Lokaler, som

Afdelingen
sit første aarlige

d(
F orste Salen var dekoreret som
denne Gang havde iHo^SÄ

MarkedspladsenSalen som Markedspladsen i Nürnberg, ligeledes var
Kestaurationslokalerne rigt dekorerede med humoristiske
Billeder fra Middelalderen, udført af Maler Thaustrup.

Ved Opgangen til Salene var opstillet en Byport
(Frauentor) hvor Landsknægte stod Vagt, og Fanfare¬
blæsere og Trommelslagere modtog Gæsterne, son
strømmede ind i tætte Skarer, saa at ved 11 Tiden var
«Ile Sale tæt besatte med glade Mennesker, som til stor
Del vare modte i smukke Kostymer.

I Nattens Lob opførtes et Optog forestillende en
Rettergang i Middelalderen, som vakte megen Munterhed

Derefter gik Dansen til den lyse Morgen, og Kl. 6 gik
det saa hen i «Hulen» for at drikke Kaffe og spise varme
Pølser, saa det blev henad Middag førend de sidste Naver
gik til deres respektive hjemlige Penater. — Det var en
dejlig Nat! —

Paa manges Opfordring gentoges Karnevallet Lørdagden '28. Februar, som formede sig paa samme Maade som
det første, og Tilstrømningen var næsten lige saa stor,
saa at Kassereren kunde fortegne et klækkeligt Overskud,
hvoraf en Del skal komme Spetzlerfonden, og en Del
Alderdomshjemmet i «Børnsen» tilgode. Alt i alt et Par
vellykkede Fester.

Aarhus. Afdelingens Sommerprogram:
Søndag den 10. Maj: Keglefest.
Søndag, den 14. Juni: Sommerudflugt til Skanderborg.
Søndag den 5. Juli: pr. Rutebil til Naverstævne i

Holstebro».

Søndag den 19. Juli: Fodtur til Jeksendalen .

Søndag den 2. August: Fugleskydning «Brabrand Kro .

Søndag den 30. August: Familie- og Keglefest Frederiks¬
høj».
Lister til Festerne, vil tre Uger før Afholdelsen, være

fremlagt i Hulen. Medlemmer der ønsker at deltage iTuren til Holstebro, bedes snarest tegne sig hos Kas¬
sereren.

Med Naverhilsen! Chr.Bieléfeldi.
København. Lördag, den 14. Marts afholdt vi en Dame¬

aften i Ber. Hus, hvor vor gamle Nav. Villi. Lange holdt
et Foredrag med Lysbilleder over en Tur fra Basel til
Bellinzona. Dette Foredrag vakte kære gamle Minder
hos mangen en Nav som har færdet paa denne Strækning,
og for dem som ikke kendte denne Egn, var det en
Oplevelse at følge Villi. Lange in hans Foredrag, ledsagetaf de pragtfulde Lysbilleder, hvorfor ogsaa de Tilstæde-
værende kvitterede med stærkt Bifald.
Efter Foredraget blev der danset til Naver-Kvartettens
Toner, og Kl. 33^ kunde man slutte med Bevidsthed om.
at have oplevet en rigtig fornøjelig og gemiitlig Naver-sammenkomst.

Fredag den 20. Marts afholdtes en Ekstra ordinær
Generalforsamling i Ber. Hus.

Efter at Formanden havde aabnet Gen. Fors. og budtde Tilstædeværende Velkommen, bad denne om Valg afen Dirigent, som saadan valgtes Carl Olsen enstemmigt,som Sekretær fungerede Carl Schmigalle.
Dirigenten gav derpaa følgende Dagsorden bekendt:P. 1. Protokoll. P. 2. Forslag til Lovændringer i C. U.K. sLove. P. 3. Naverstævnet 1931 i København. P. 4. ind¬komne Forslag. P. 5. Eventuelt.
Protokollen oplæstes og godkendtes. Til P. 2. oplæserFormanden de af Bestyrelsen udarbejdede Lovændringer,hvorefter de 3 Punkter, Rejse, Syge og Begravelseshjælpskal holdes hver for sig, ligeledes om Ændringerne iPrg. 10 og 15. Over disse Punkter udspinder der sig enlængere Debatte. Et af Alfr. Jørgensen indbragt Forslagstilles til Afstemning, og vedtages enstemmigt. DetteForslag skal sammen med Bestyrelsens Lovændringerindsendes til 11. B. i Zürich.
P. 3. Det vedtoges enstemmigt at give BestyrelsenSanktion til at udsende Indbydelser til Naverstævnet.P. 4. Der oplæses to indkomne Forslag fra Bestyrelsen.1. Afdelingen C.U.K. København bevilliger 200.— Kr.til Spetzlerfonden, for at kunne støtte de ældre Naver,som er bosiddende i Udlandet. II. Til Alderdomshjemmeti Bornsen bevilliges 100.— Kr.
Formanden klarlægger Forslagene nærmere, og vedden derelter følgende Afstemning blev disse enstemmigtvedtaget.
P. ;>. Elter at forskellige lokale Forhold var blevenbehandlet, sluttede Dirigenten Genr. Forsamlingen medTak for god Ro og Orden.
Med kraftig Naverhilsen! O. Schmigalle.
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Zug. Afdelingen er Grundet paa Mangel af Medlem¬
mer indgaaet.

Fredericia. Afdelingen afholdt sin Haarige Stiftelses¬fest den 21. Marts paa Teatret, Deltagelsen var som sæd¬
vanlig god.

Vor gode og stabile Kammerat, Aage Henrichsenhavde ogsaa i Aar skænket et Maleri til Bortlodning,men denne Gang et særlig stort og flot udført, vistnokel Jubilæums Maleri, for han kunde den 1. Februar
fejre sit lOaars Jubilæum, som skattet Medlem af C. U. K.Afd. i Fredericia, og derfor fik han ogsaa et kraftigt ogvelment Leve.

Maleriet var der mange som havde Bud efter, — men
ogsaa min Næse gik det forbi, for det tog Gyde, han ved
nu engang hvad der er noget Værd.

Med kraftig Naverhilsen! Aage.
Vejle. Afdelingen afholder Møde den anden Fredag,og den sidste Lørdag i hver Maaned.
Med Naverhilsen! Willi. Nielsen.
München. Mødeaften afholdes den 1. og 3. Lørdag iMaaneden.
Med Naverhilsen! C. Björklund.
Nizza. Saisonen er sluttet; Afdelingen indgaaet.

Rejser du ud, saa lær Sprog førend du rejser,det er en god Rejsekammerat, som vil hjælpedig ud af mangen Knibe.

Meddelelser.

Sangbogens Trykning
udskrives hermed til fri Konkurrence, somGrundlag for Offerter tjener vores nuværende
Sangbog hvad Størrelse Papier og Tryk angaar.Oplaget regnes at blive 5000 Stk., dog bedesOfferterne beregnet for 3000 og 5000 Stk. Manu¬
skriptet er for de fleste Sange trykt, nogle
Maskinskrevet, og enkelte Haandskrevet. Om¬
slagstext beregnes ekstra for sig.

Afdelinger som har Interesse af at frem¬
skaffe Offerter, bedes forelægge et Exemplar afden nuværende Sangbog, til Indsigt. Offerterbedes indsendt til Forretningsføreren senestden 12. Maj. Sangbog-Udvalget.

Til Afdelingerne.
Formanden for Afdelingen i København, Svend Geb¬

hard, meddeler os, at han har ca. 400 Bibliothbøger,
som Afdelingerne kan faa gratis, imod at betale For¬
sendelsen. Interesserede bedes skrive til Svend Gebhard,
Alstedvej 4, Husum-København.

Forretningsudvalget.
Kassererne

bedes bemærke, at der i følge Loven Prg. 35 ingen Syge¬
understøttelse udbetales for de første 7 Dage. F. U.

Tak.
Spetzlerfonden har den Glæde at kunde kvittere for

Modtagelsen af '200.— d. Kr. som den har modtaget som
Gave fra Københ. Afdelingen.

Paa Fondets Vegne takker jeg hermed Afdelingen for
den udviste Interesse.

Med Naverhilsen! H.Elkjær, Forvalter.

Indsendte Beløb.
Stockholm: S. Fr. 100.—. Brüssel: S. Fr. 190.10.

Dresden: S. Fr. 20.— Hamborg: S. Fr. 100.—. Holstebro:
S. Fr. 21.74. Vejle: S. Fr. lOol—. Aarhus: S. Fr. 200.—.
Horsens: S. Fr. 75.—. Hjørring: D. Kr. 20.—. Nizza:
f. Fr. 598.25. Statstilskudet: D. Kr. 1750.— — S. Fr. 2427.86.
Kolding: D. Kr. 122.—. Det bemærkes, at der under de
indsendte Beløb befinder der sig saadanne, som tilfalder
Kongresfonden, og for Vareskyld.

Hovedbestyrelsens Adresser.
Formand: A. Rose, Hardaustraße 11, Zürich 4.
H. B. Medlem i Tyskland: A. Scheibel, Linden-

Allee 63, Hamburg 19.
H. B. Medlem i Danmark: Svend Gebhard, Alsted¬

vej 4, Husum/København.

Grundet paa Sygdom udkommer Bladet for¬
sinket. Red.

Redaktion og Ekspedition:
H. A. Hansen, Zürich 4.

Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

7laoeb-fyftten ved Vefde
anbefales Berejste til Ferieophold.
Heiiv. til: Willi. Nielsen, Nybosgade 62.

Dresden A - tanscMgerli
Freibergerplatz 11

(1 Närheden af alle Museumerne)
Anbefaler pæne Værelser, propre
Senge. — Godt og billigt Spisehus.
Hulefar, Georg Müller.

VI ANBEFALER

STJERNENS

im OL

Zürich 1 ■ Restaurant
Ankengasse 7, Hjörnet af MUnstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emillegade 7, Köbenhavn F
Anbefales til Familie og Forenings-

fester. — Indtil 100 Personer.
Telefon:

Inspektören C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. J. MÖ IL IL IE HS
Møbelpolstrer og Dekoratør

Telefon Nora 5864 Nörrebrogade 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade52
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.
Telefon Eva 1483 Marius.



Naverstævnet i Holstebro.
Søndag den 5. Juli 1931.

f. } det vi fremsender Programmet for det
Jydske Naverstævne, haaber vi at Naverne
d strømme til i store Skarer, og ikke Jade sig
a'skrække af Byens eller Afdelingens Lidenhed.
Vi kan selvfølgelig ikke byde paa store At-

' aktioner, som f. Eksp. Munkebjerg, Himmel-
serget, eller Aarhus, men et Kig ud over Heden,an dog sikkert interessere mange,
yderessen for de tidligere Stævner har været°r — 0g me(j Rette — thi intet fremmer og
^yrker Sammenholdet og Kammeratskabet i
<>• U. K. som Samkvem. Frugterne af tidligere
sevner, har da ogsaa sat sit Spor indenfor vor

P°rening.
Samme Dato som vort Stævne, er der et

'■ægtigt Sportstævne her i Byen, med Deltagere
^a hele Danmark, f. Eksp. deltager B. 93 Køben-
javn, det vji yderlig styrke Naverstævnet, da( er er mange Idrætsmænd blandt Naverne.
Hermed bydes alle Naver i Danmark, til

stævne i Holstebro.
Program.

Kl. io—u. Naverne samles fra Nær og Fjern paa
°teI «Postgaarden», Storetorv, Holstebro.

, Kl- U-l. Spises der Frokost af medbragte Mad-
^'•ve. (Musik og Underholdning.) Derefter Mode fordelings Repræsentanter.

Kl. 1-2<A. Byen og Lystanlæget besés, i den smukke
^ystpavillion kan der nydes Forfriskninger.
. Kl. 2%. Fodtur langs Storaaen til Sonder Hedeplan-
t;'f, ca. K Times Gang. (For ikke Valsenaver er der
selvfølgelig ogsaa Bilvej.) I Pavillionen kan der nydesaffe eet. Frit selskabeligt Samvær til Kl. 5A, hvor

"— vi ( "

ir "goau uiiivj./Kaf.fe eet. Frit selskabeligt Samvær til Kl. o/i,
'"au da tager tilbage til Byen. Kl. 6 pr. FællesspisningPaa Hotel «Postgaarden». Menu: Kalvesteg og Ostepind.Pris Kr. 2.50.

Kl. 8.

Ostepind.

:re, og Afdelingens passiveKl. 8. Bal for alle DeltageMedlemmer.
.

oß til Fælles-Anstallet af Deltagerne til Naverstæv rispisningen, maa anmeldes senest den - •
^ parkeringAnkomsttiden bedes man ogsaa nu c ma,bringerPaa Torvet og paa Hotellet. Ret til f « C.U.K,forbeholdes. Holstebro Afdeling.

Paa Jagt efter Edelweis i Savoyens
blaa Bjerge.

Geneve, August 1930.
Vi startede Lørdag Eftermiddag fra den franske

Banegaard. Vejret havde i Løbet af Ugen været megetdaarligt, men hernede kan det pludselig slaa om, saa vilod os ikke afskrække.
Turen gjaldt til Rc. de Lachat, der er 2080 M. høj.Vi skulde finde Edelweis. Ved «St. Pierre de Rummlie»

steg vi om i en Rutebil. Man maa skynde sig for at faaPlads -inde d Bilen. Dog, nu er vi i Frankrig, saa de, deirikke kunde faa Plads inde i Vognen, kravlede op paaTaget. Tænk, hvis det skete i Danmark, hvad vildePolitiet saa ikke sige.
Der var ea. en Times .Kørsel til det Sted, hvor Op¬stigningen skulde begynde, men det blev ingen kedeligBiltur. Ja, aldrig har jeg foretaget en saa pragtfuld, mensamtidig en saa nenvepirende Tur som denne. End ikke

Chamonixturen, som ogsaa er god, kan staa Maal med
det, vi her saa.

Vejen snoede sig langs stejle Klippevægge og igen¬nem udhuggede Tunneller. Dybt under o,s løb en Flod,der rasede af Sted med vild Fart og mange Steder dan¬nede Vandfald eller susede lige mod høje Klippepartier,som majestætiske og uovervindelige knejsede ihøjt overdet grønne Vand. Paa modsatte Bred skiftede Panora¬maet for hvert Sving Vejen slog. De vilde forrevneSavoyebjerge laa smukt med de møirke Naaletræer op adSiderne. Ind imellem saa man Græsmarkerne, hvor Bøn¬derne var travlt beskæftiget med paa deres Skuldre atbære Høet hjem i Hus. Det var ikke sjældent, at detgav et Sæt i os, naar vi pludselig ved et Vejsving saaen modgaaende Bil, thi Vejen var ikke ret meget bre¬dere, end at to Biler lige kunde passere hinanden.Vi naaede dog velbeholdne Vejen igennem og be¬gyndte Opstigningen. For en Gangs Skyld havde vi ikkesaa langt at gaa, da vi allerede var godt oppe med Bilen.Men til Gengæld var det ret stejlt, saa det tog mangeGange Vejret fra én. — —

Der er en egen Skønhed over de vilde Savoyebjerge.De knejser saa stolte og stejle, og Toppene er skarpeog uden Bevoksning. Efter en Times Forløb naaede viHytten, hvor vi skulde overnatte. Den laa smukt lige

Generalafstemningen.
I'aa Grund af Naverstævnerne i Københavnog Holstebro, udskydes Afstemningen til Au¬gust Maaned.

H.B.



under Skovkanten, og med en rislende Bjergbæk vedSiden. Vi blev budt velkommen af .Beboerne, der
spurgte, om de maatte lave Kaffe til os, hvilket kom
lige tilpas. Vi fik hurtigt skiftet det gennemsvedte Tøj
og begyndte at pakke Rygsækkene ud for at spise. TilKaffen fik vi Snaps, hjemmebrygget Bjergsnaps. Den
var kraftig, men gav Stemning.

Dagen var paa Hæld, og Solen var ved at gaa ned
bag os, men fra Verandaen, hvor vi sad, havde vi den
vidunderligste Udsigt over Bjergene, Hytter og -Græs¬
gange. Nu farvedes Klippesiderne først v.iolete, saa gikdet over i blegrødt og saa kom den rigtige blodrøde
Alpeglød, alt imedens Koklokkernes Klang lød op til osfra de omliggende Hytter og Græsgange. Ind imellem
hørte vi Jodlen fra Pigerne, dar kaldte Kvæget sammen,
og nu hørte vi ogsaa Kirkeklokkerne, der ringede til Ave
i Dalen. Alpegløden var nu forsvundet, og tilbage stodde graa Klippemasser.

Tusmørket var kommet. Aftenen var stille og mild.Om lidt vilde Maanen kaste sine sølvhvide Straaler ud
over Landskabet, saa vi, der alle var blevet grebne af
den smukke Solnedgang, forlod Hytten og fandt et Sted,
hvor vi kunde sidde uforstyrret og synge af Hjertets
Lyst og af Glæde over Livet.

En enlig Skystribe laa ,hen over Himlen i Højde med
os selv, og nu begyndte den at blive hvid, Maanen var
ved at staa op. Nu saa vi den øverste Del af den hvid¬
blege Skive, og langsomt voksede den frem over Skyen,
der nu laa som et sølvhvidt Tæppe og var med til at
give Panoramaet sin særegne Skønhed.

Tænk nu en Gang, al den Skønhed, vi havde set, ogden Glæde og Taknemlighed over Livet, vi følte. Den
burde mange, mange flere af Danmarks Ungdom se ogføle. Ja, den Kølelse, man gribes af, kan slet ikke be¬
skrives, man maa opleve den selv.

Klokken var nu blevet mange, saa vi gik tilbage til
Hytten og fandt et godt Leje for Natten dybt nede i
Høet. Allerede ved 5 Tiden var vi oppe igen, og efter
et godt Morgenmaaltid begyndte vi at gaa opad, medensSolen blodigrød traadte frem over Bjergene.

Et Kvarters Gang igennem Skoven, og vi stod nu,hvor de stejle Klipper begyndte. Man kan ikke nægte,
at det saa ret farligt ud, men det er baade interessant
og morsomt at foretage saadanne Klatreture, som vi
blev nødt til for at -finde de store Edelweis.

Det varede da heller ikke længe, før jeg var ved at
træde de to første Edelweis ned. Det gav «Blod paa
Tanden», og jeg naaede ogsaa at faa en pæn Buket ud
af det.

Endelig naaede vi over alle Vanskeligheder op tilToppen, og først her fik vi Tid og Lejlighed til at se os
rigtig om. Hvilket Panorama — hele den massive Mont
Blåne Bjergkæde med selve Mont Blåne i Midten.

Alle de sneklædte Bjerge og ind imellem saa man
grønne Dale med smaa Landsbyer. Ja, i Sandhed det
smukkeste Panorama, jeg har set.

Vi lagde os rigtig til Rette paa Klipperne og lodSolen gennembage vore Legemer, medens vi hver især
lod Tankerne vandre frit og utvunget, som de kun kan
i en Natui-, der virker saa betagende.

Naa, efter vi havde ligget og daset saadan i en Time
eller halvanden, begyndte Maverne at meddele deres
Eksistens, og vi fik Spritapparaterne frem. Ved saadanne
Ture sker det almindeligvis, at en eller anden har en
Overraskelse med af et eller andet spiseligt eller drik¬
keligt, og det udeblev heller ikke denne Gang. Der var
nemlig to af Svendene, som havde taget Flæsk og kogte

Gulerødder med, og medens jeg lavede Te, stegte de
Flæsket og brugte Fedtet til at stege Gulerødderne i. —

Dette Maaltid, der desuden bød paa, hvad hver især
havde med af Pølse og Ost, var saa velsmagende og godt,
at man ikke kan tænke sig det bedre paa nogen Restau¬
rant eller lign. —■

Tiden gik, og vi maatte i Gang med Nedstigningen,
som ofte var mere farlig i end Opstigningen. Særlig da
vi ikke kunde dy os for at søge efter flere Edelweis.

.Men vi kom dog alle velbeholdne ned til Hytten, hvor
vi Hk vædet vore Tunger og Halse. Det sidste Stykke
ned foregik i Løb og Spring, saa det varede ikke længe,
inden vi var naaet Landevejen. Da vi var i god Tid,
spaserede vi videre et Par Kilometer frem til et Holde¬
sted. Der fandt vi en fin Plads ved Floden, hvor vi
kunde faa os et forfriskende Bad. Og for nu rigtig at
understrege den vellykkede Tur, fandt vi ogsaa et Hotel,
hvor vi fik en god Kop Kaffe og røg en Cigar.

Endelig kom Turistbilen for at hente os, og den sidste
Del af Turen forløb uden Uheld. Da vi skiltes, var vi
alle et smukt og uforglemmeligt Minde fra det smukke
Sydfrankrig rigere. Willy Fangel.

Foreningsmeddelelser
København. Ordinær Generalforsamling den 30. April

1931.
Formanden aabner Generalforsamlingen, byder Vel¬

kommen, og bader om Valg af en Dirigent og en Sekre¬
tær. Til Dirigent valgtes H. P. Jensen og til Sekretær C.
Schniigalle. Dirigenten oplæser derefter Dagsordenen
som følger: P. 2. Protokollen. P. 3. Formandens Be¬
retning. P. 4. Regnskabet. P. 5. Valg af Bestyrelse.
P. 6. Indkomne Forslag. P. 7. Naverstævnet 1931. P. 8.
Eventuelt.

Til P. 2 oplæser Sekretæren Protokollen fra den
ekstra ordinære Generalforsamling den '20. Marts som
godkendtes.

P. 3. Formanden optøser sin Beretning fra sidste
Vinterhalvaar, hvorefter Efteraarsfesten, Julefesten,
Stiftelsesfesten og de to Karnevaller vare vellykkede,
særlig Karnevallerne som gjorde stor Lykke og vare
godt besøgte samt gav et pænt Overskud. Alt i alt en
god Saison.

Paa Opfordring afgiver Formanden som H. B. Med¬
lem, Beretning om sin Virksomhed i det .forløbne Aar,
og fremhæver særlig det gode Samarbejde, de forskellige
Foreninger imellem. Ligeledes beretter samme om sin
Repræsentation til Helsingør-Navernes Karneval. Til
Formandens Beretning udspinder der sig en livlig De¬
batte angaaende IL J. Larsen og H. B., og der vedtages
en af Rasmussen og Petersen udarbejdet Resolution
saalydende:

«Generalforsamlingen i Afdelingen af C.U.K. Køben¬
havn, den 30. April 1931 lager H. B. Medlemmels Be¬
retning til Efterretning, og udtaler sin Beklagelse af
Forholdet mellem C. U. K. og H. J. Larsen ikke er
bragt til Afslutning.

Generalforsamlingen kræver at H. B. snarest muligt
opgiver den Sum, som Larsen evt. har tilgode, hos
C. U. K., og sørger for at han ikke hæver noget paa
C. U. Ks. Postfach, og at Sagen bringes til endelig
Afslutning, med eller uden Larsens Medvirkning.

sign. Rasmussen og Petersen.»
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Formandens Beretning godkendtes derefter af For¬
samlingen.

4. Regnskabet. — Det henvises til det trykte
Regnskab. Revisor Laur. Petersen giver Beretning om
forskellige udestaaende Billetter. Formanden giver be-
Jvendt, at der er anlagt 1000.— Kr. paa Bankbog, og at vi
*ar Checkhefte paa saanme. — Derefter godkendtes
Regnskabet.

P. 5. Valg af Bestyrelse. Som Formand genvalgtes
Svend Gebhard, enstemmigt. Til Sekretær genvalgtes
j ;u'l Sohmigalle, enstemmigt. Lokalinspektor: V. Munk-
p''g- Bestyrelsesmedlem: Em Bjerregaard. H. B. Med-®ni: Svend Gebhard. Revisor: Rasmussen. Fanebærger:
Jørgen iK. Petersen. Suppleant: Holger Andersen. Re-
v|sor; H.P.Jensen, alle ved Genvalg.

P- ö. Indkomne Forslag. Fra Bestyrelsen foreligger
L* Forslag saalydende: Det foreslaaes, at der gives Be¬
dyrelsen Bemyndigelse til at henlægge Stiftelsesfesten til
'Jj mere passende Tidspunkt, end som nu i Januar
"«uied, lige efter Jul, og kort før Karnevallet.
Formanden motiverer Forslaget nærmere, og dette

vedtoges derpaa enstemmigt.
Derefter foreslaar Bestyrelsen, at grundet paa at

Rissen er godt Funderet at ophæve Opkrævningen af^«strakontingentet, 2 Kr. om Aaret. Dette vedtoges en-
slemmigt.

V. Naverstævnet. Formanden fremlægger en Skitze
Programmet til denne, og Forsamlingen beslutter at

1 '®vnet skal afholdes med Damer.
p- 8. Eventuelt. Efter Drøftelsen af Pinseturen, som

Aar skal gaa til Damsøpavillonen, og forskellige
J°kale Forhold var behandlet, slutter Dirigenten General-°rsam lingen, med Tak for god Ro og Orden.

Med Naverhilsen! C. Schmigalle, Sekretær.
Aarhus. Afdelingen afholdt Generalsorsamling den
April i Hulen, Vestergade 48.
Man drøftede de i Vinterhalvaaret afholdte Fester,
var godt tilfredse med disse, ligeledes med voi'e to

gitationsaftener, som havde givet nogle Indmeldelser
Som Resultat. Sommerprogrammet blev gennemgaaet, og
s®rlig Naverstævnet i Holstebro.

Ved Valgene genvalgtes som Formand: A. Magnus-
Sfe"' Sekretær: Undertegnede, og som Lokalinspektør.J- Olsen.

Derefter besluttede man at afholde en gemytlig llule-
®tte« med Pølser og Ostekabaret, Lørdag den 9. Maj.
Søndagen, den 17. Maj afholdes Keglefesten.

Med kraftige Naverhilsen! E. Ørtenblad, Sekretær.
Odder. Lørdag, den 25. April afholdt Odder-Afdelmg-
®in halvaarlige Generalforsamling paa Hotel Phønix.
Formanden aflagde Beretning over Foreningens Gang

'det forløbne Halvaar og omtalte bl. a. Nytårsfesten og
Worsens Afdelings Stiftelsesfest, hvor en Del Odder-
Naver havde været med. - Kassereren oplæste Regn-
Skabet, som godkendtes. - Paa Formandens Forslag blev
t vedtaget, indtil videre kun at holde Mode en Gang

°m Maaneden — 4. Lørdag. -
1 Anledning af Stiftelsesdagen den 15. Maj, samles

dder-Naverne den Aften til en rask lille Fodtur.
Med Naverhilsen! Hans Ravn. Sekretær.

Naverstævnet i Köbenhavn.
afholdes Søndag den 21. Juni.

en

t
Chr. Boh Petersen.

Medlemsbog No. 1138 C., Gartner, født i Nak¬
skov den 14. .Juni 1892. Er efter flere Aars til¬
tagende Sygdom afgaaet ved Døden den 10. April
1931.

Petersen rejste som ganske ung til Tyskland,
hvor han arbejdede i Hamburg, Frankfurt a. M. og
i Zürich, indtil han kort før Krigen rejste hjem til
Nakskov, hvor han indtil sin Død drev en selv¬
stændig Forretning,

I 1920 var han en af de herværende Naver,
som gjorde et Arbejde for Stiftelsen af Klub for
berejste Haandværkere i Nakskov, og som d«
Klubben viste sig at være levedygtig, gjorde sin
Indsats for at Klubben skulde være en Afdeling af
C.U.K.

Petersen har med 'A Aars Afbrydelse været
Medlem af Bestyrelsen, i flere Aar Sekretær, 1
Aar Formand, han var ved sin Død Bestyrelses¬
medlem. Petersen var altid parat til at gøre et
Arbejde for C. U. K., intet var ham for svært, naar
han derved kunde glæde sine Venner. Selv i den
seneste Tid, hvor Sygdommen havde sat sit Præg
paa ham, deltog han med Iver i Forhandlingerne
ved vore Møder, og selv om han var syg, morede
han sig med os paa vore Fester.

Petersen, var Delegeret paa «Middelfart-Kon-
gressen».

Med Petersen er et af vore bedste Medlemmer
gaaet ud paa den sidste lange Rejse, og C. U. K. ogi Særdeleshed Nakskov Afdeling har meget attakke vor afdode Ven for, han vil sent glemmes
og vi vil altid

Ære hans Minde.
Nakskov-Afdelingen.

Kassererne bedes afslutte Salget af Kongresmærker,
og indsende Afregning over samme, senest den 15. Juli.Medlemmer der ikke har klæbet de -vedtagene 2 Kon¬gresmærker, fradrages ved Udbetaling af UnderstøttelseFi'. 2.— som senere afregnes med H. K.

Forretningsudvalget.

Agite* fok tU*.!
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f
Alf. Pedersen.

Medlemsbog No. 108SC., Blikkenslagermester,
født i Holbæk den 24. August 1881, indmeldt i
Holbæk-Afdelingen den 20. Januar 1920, er afgaaet
ved Døden den 18. April 1931.

Alf. Pedersen har siden sin Indmeldelse udvist
stor Interesse for Foreningen, var blandt de stabile
Medlemmer, som gerne giver møde ved Fester og
paa Mødeaftener, og var altid hjælpsom hvor han
kunde yde sin Støtte.

Hans Minde vil leve længe blandt Holbæk-
Naverne. Holbæk-Afdelingen.

Ærestavle.

F0lget1.de Medlemmer har kunnet, fejre deres Jubi¬
læum som Medlemmer af C.U.K, i uafbrudt 10 Aar:

Fredericia.
Aage Henrichsen, Malerin., indm. 1—2—21 i Fredericia.

München.
Carl Gmeinmser, Tekn. Fotograf, indm. 15—4—21 i
München.

Kasserer Jubilæum.
Den 1, Juni er en Mærkedag for Odense-Afdelingen,

idet, paa den Dag er det 10 Aar siden at Snedker, E. C.
Vendeltorp valgtes til Kasserer for denne Afdeling.

Vendeltorp overtog 1921 Kassen, som da var meget
forsømt, og det har vel ofte — ikke været let — med
smaa Midler, at faa det til at løbe rundt — særlig i
Efterkriigsaarene, med den store Arbejdsløshed, men
Vendeltorp har altid formaaet at klare Skærene paa
bedste Maade og har i det hele udvist stor Interesse og
Offervilje for C. U. K. —

Ogsaa som Nav harer Vendeltorp til de bedste, foru¬
den at have valset rundt i Europa, har han til Søs været
Jorden rundt et Par Gange — og det er ikke faa val¬
sende Svende der har nydt godt af hans Godhed, ligesomhans elskværdige Frue altid har haft et Maaltid parat til
en sulten Nav.

Sidste Vinter overtog Vendeltorp tillige Formands¬
posten, og vi kan vist samles i Øusket om, at han endnu
i mange Aar maa have Lejlighed til at virke for C. U. K.

Odense Afgelingen.

Til Aldelingskassercrne.
De tilsendte .Regnskabshefter skal benyttes -fra 1. April

1931. Regnskabsaaret begynder med April Kvartal (1
Kvartal) og ender med Januar Kvartal (1. April —
31. Marts). (Forste Side benyttes ikke.).

For. hvert .Kvartal benyttes en gennemgaaende Linie
(Indtægt og Udgift), ligeledes ved Kontrollen over
Mærker og Bøger. Naar sidste Kvartal er indfort, sam-
menregnes Aarsregnskabet, og da Regnskabsbeftet er
indrettet i samme Orden som Regnskabet offentliggøres i
.Bladet, saa er Kontrollen meget let, da alle Posterne skal
stemme med det offentliggjorte Regnskab.

Ved hrver Regnskabshefte er der vedlagt 1 Blad, som
kan benyttes til at opstille Regnskabet førend det ind¬
føres i Heftet. Det ligger saavel i Kassererens, som i
Afdelingens Interesse at føre dette, rigtigt og propert.

Med Naverhilsen! Forretningsføreren.
Adresserne.

København: Kassererens Adresse, Jørgen K. Peter¬
sen, Bentzonsvej 18, I. Udb. 6—7.

Zug: Indgaaet.
Indsendte Beløb.

Roskilde S. Fr. 100.—. Nakskov S. Fr. 71.—. Zug S.
Fr. 20.—.

Det bemærkes, at der utider de indsendte Beløb be¬
der der sig saadanne, som tilfalder der Kongresfonden, og
for Vareskyld.

L^orretniugsførrens Adresse.
Under mit Ophold i København fra 1. Juni til Ende

Juni, er min Adresse H. A. Hansen, Finsensvej 25,
København F.

Bladet.
Da der ikke er indsendl noget Program for Naver-

stævnet. i København, saa undlades det ikke at bringe
dette til Kendskab.

Af samme Grund udkommer dette No. af Bladet
forsinket. Red.

Rejser (lu ud, saa lær Sprog førend du rejser,
det er en god Rejsekammerat, som vil hjælpe
dig ud af mangen Knibe.

Redaktion og Ekspedition:
H. A. Hansen, Zürich 4.

Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

7Zav&i-fetten aed Ueße
anbefales Berejste til Ferieophold.
Henv. til: Willi. Nielsen, Nybosgade 62.

Dresden A-Bmnsclirip'Hol
Freibergerplatz 11

(I Närheden al" alle Museunierne)
Anbefaler pæne Værelser, propre
Senge. — Godt og billigt Spisehus.
Hulefar, Georg Miiller.

VI ANBEFALER

4^ STJERNENS
® ÖL

Zurich i - r™,
Ankengasse 7, Hjörnet af Münstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40. — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, Köbenhavn F
Anbefales til Familie og Forenings-

fester. — Indtil 100 Personer.
Telefon :

Inspektören C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. II. MÖLLER
Møbelpolstrer og Dekoratør

Telefon Nora 5864 Nörrebrogade 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 5 2
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.
Telefon Eva 1483 Marius.



Forslag til Generalafstemningen
I- C. U. K.s Midler administreres saaledes
Rejse, Syge og Begravelseshjælp danner hver
Afsnit, og at Kontingentet og evt. Tilskud

'ordeles paa disse 3 Afsnit, efter nærmere be¬
stemte Regler. Københ. Afdl.
II. I Prg.'43 slettes: (kun for Medlemmer

^|r er indtraadt i C. U. K. inden deres fyldte^ Aar.) ligeledes:
Por Medlemmer der er indtraadt inden

. enne Lovs Ikrafttræden, har Aldersgrænsen
lngen Gyldighed. Roskilde Afdl.
III. Prg. 45. Hovedbestyrelsen bestaar at

Medlemmer, som vælges i Zürich.
Hamb. Afdl.

IV. Prg. 45. Hovedbestyrelsen bestaar al
0 Medlemmer, der vælges i den By Hovedbe¬
styrelsen har sit Sæde.

Endvidere vælges 1 Tillidsmand henholdsvis
' Danmark og Tyskland. Zürcher Afdl.

V. Sæde for Hovedbestyrelsen: Zürich.
Hamb. Afdl.

v-a. § 45. Hovedbestyrelsen bestaar af 5 Medlem-
Jler' deraf vælges tre i Zürich, der danner Forretningsud-x alg0t, endvidere vælges 1 Medlem i henholdsvis Dan-
"la''k og Tyskland.

VI. Sæde for Kontroludvalget: Hamborg.
VII. Forretningsfører: H. A. Hansen.

Hamb. Afdl. og Forretningsudvalget.
Afstemningen skal finde Sted i Tiden fra den 1. til

°8 med den 15 August. Det nøjagtige Stemmeantal, for
°8 'mod, skal ved hvert Forslag opgives,.det,erT)1^f|f°(''j

Til Forslagene til Generalafsteinni^ g^I- Københavner Afdelingen foreslaai al ave]ses.Midler deles i tre Afsnit: Rejse, Syge S
_ enhverhjælp. Dette Forslag kan først begrundes ro, ler disseOrganisation, som har flere Forma'al, a ®

jet over-hver for sig, saaledes at der til enhver J, ligger indesigt over hvor meget denne eller hin «' = vj sel-med. DbHo n it ir r,^oVtisRret 101 > »

ur sig, saaledes at aer iu «u"'wK~se liggeryer hvor meget denne eller n
0„Dette har C. U. K. ikke praktiser neJnlig a; dernu den Misere som Kassen er komm« n ,

^ s0rteredeudbetalt Penge saalænge der var nog
er

under C. U. K. Selv af «Spetzlerfonden» der er grundet
til Hjælp for nødlidende Naver, er der brugt ca.
B000.— Schw. Fr., til 'Gud ved hvad? (til Understøttelse
og Administration. F. U.) hvor der paa nuværende
Tidspunkt var haardt brug for nogle Penge til at unter-
støtte i dette Øjemed.

Nu hvor C. U. K. modtager Penge andre Steder fra,
som bliver givet med den Begrundelse, at det skal være
til Rejsehjælp. Vi er altsaa nød til at danne en saadan
særskildt Rejsekasse indenfor vor Organisation. Ligesaa
nødvendigt er det at Begravelseshjælpen bliver udskildt,
for i Tilfælde af mange Dødsfald, at Pengene ikke skal
tages af den Rejsekasse, som er tiltænkt de unge som
rejser her paa Jorden, Medlemmerne af Begravelses-
kassen maa i paakommende Tilfælde paalignes et Ek¬
strakontingent, og det samme maa blive med Sygehjæl¬
pen, da først kan vi sige, at vi kan faa Færten af hvor
Skoen trykker, og da stadig have en hurtig Oversigt over
Kassens Midler.

Undertegnede har allerede indsendt Forslag til H. B.,
om hvilken iMaade vort nuværende Kontingent kan deles,
saaledes at hver Kasse faar sin Del, og vil det ikke være
vanskeligt for Afdelingskassererne, at udfylde de Kvar-
talsblanketter hvor de særskildte Poster er opstillet,
hvorfor det anbefales, at stemme for Forslaget som det
er opstillet.

II. Forslaget er fra Roskilde, og har sin fulde Be¬
grundelse, da vi herhjemme faar mange nye Medlemmer,
som er over 45 Aar, saadanne Medlemmer skal i Øjeblik¬
ket yde samme Kontingent som et Medl. der er indmeldt
førend sit 45 Aar; men har ikke Krav paa nogen Hjælp,hvilket selvfølgelig ikke er retfærdigt, naar vi regnermed at et saadant Medlem udmærket kan blive .70 Aar
og derover, og staa som Medlem uafbrudt. Der er
allerede i Københavner-Forslaget anvist en anden Vej,nemlig ved at udskille hver Kasse, der er beregnet etvist Kontingent til Rejsekassen, og nye Medl. øver
-15 Aar kan kun blive Medlemmer af Rejsekassen som
ydende, til et nærmere fastsat Kontingent, hvorfor detanbefales, ikke, at stemme for Roskilde-Forslaget; menbibeholde Lovens Prg. 43, som den er vedtaget °paa Kon¬gressen i Hamborg.
III. Hamborgs Forslag om at hele H. B. vælges i Zürich,er sikkert fremkommet grundet paa at F. U. ved givenLejlighed kan sabotere de to H. B. Medlemmer somsidder i Tyskland og Danmark, hvilket netop er sket idet Aar som er gaaet siden Kongressen. Ligeledes heranbefales, at bibeholde Kongressens Beslutning an-gaaende H. B. (iPrg. 45.)
IV. Züioher-Afdl. Forslag er igrunden analog medHamborg, kun at der vælges en Tillidsmand i Tyskland
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og Danmark. Her bør det hævdes, at enhver Afdeling |har sin Tidlidsmand som er parat til at paatage sig hvad
det skal være, naar det kan være til Gavn for C. U. K.,
og i den Forbindelse er sidste Del af Forslaget uden
Betydning.

V. Som Punkt III. (Bibeholdelse af Prg. 45. Se V. a.)
VI. Anbefales vedtaget.
VM. Anbefales vedtaget i følge Kongresbeslutningen

som siger, at den nuværende Forretningsfører sidder
indtil Regnskabet angaaende H. J. Larsen og C. U. K. er
afsluttet og offentliggjort.

For Københavner-Afdelingen: S. Gebhard.

Generalafstenmingen.
De faa indsendte Forslag, kan betragtes som Udtryk

for, at Kongressen i det store, har udførst et godt Ar¬
bejde.

Forslag I gaar ud paa at dele Hovedkassen i tre
Afsnit, som saa hver for sig havde sin egen Kasse, og enbestemt Del af Kontingentet skulde tilfalde denne, og atTilskud og Legater eller lignende, kun skulde tilfalde
1. Afsnit «Rejsekassen», alle tre Kasser skal admini¬
streres for sig, og i Tilfælde at den ene eller anden af
dem ikke kan svare sig, skal der paalignes Ekstrabidrag.Efter alt at domme, vil det ikke vare længe, saa kanhverken Syge eller Begravelseskassen klare sig, og saahar vi Ekstrabidrag hvert Øjeblik, og disse er ikke
særlig velset, og gør Nedsættelsen af Kontingentet illuso¬
risk. Resultatet af de tre særskildte Kasser ville være,
at kun Rejskassen ville kunde svare sig, og da Medlem¬
merne som havde Krav paa de andre Kasser, og som i
mange Tilfælde ikke stiller saadanne, og derigennem
støtter Kassen og de mere trængende, de vilde ved den
foreslaaede Ordning fristes til at gøre deres Krav
gældende, da de ellers til given Tid kunde risikere at
slaa overfor en tom Kasse. Alsaa for at virkeliggøreForslaget skulde C. U. K. have en velbeslaaet Kasse,
saaledes at den kunde fordele denne paa de paatænktetre Kasser, men da vi ikke er saaledes stillet, saa kanF. U. ikke anbefale Forslaget.

Hidtil var Kassen ogsaa inddelt i forskellige Afsnit,
som hver blev holdt for sig, saaledes at man stadig havdeOversigt over, til hvad Understøttelserne blev anvendt,af de samlede Indtægter betalte Hovedkassen.

Naar der stilles Fordring om, at der i Fremtiden ydes
mere Rejseunderstøttelse, og at evt. Tilskud og Legaterkun anvendes til «Rejsende i Udlandet, saa har vi ikke
noget imod dette, kun maa det ikke omfatte Stat-
stilskudet, thi dette er nødvendigt for at administrere det
hele, og kommer ogsaa alle Medlemmer tilgode, foruden atder gennem Bladet, og ved direkte Forespørgsler gives Op¬lysninger, som tjener ikke alene vores Medlemmer, men
som alle der henvender sig til os, nyder godt af, men altdette er forbundet med Omkostninger, og fordrer ogsaaTid.

F. U. anbefaler derfor at stemme imod Forslaget.
Forslag II. Disse Afsnit af Prg 43 blev vedtaget paaKongressen, og intet taler for allerede nu at slette dem,selv Forslagsstillerens Begrundelse overbeviser ikke, idetat dem som først indtræder efter deres 45 Aar, maaantages at de indtræder for at støtte Sagen, og ikke forat sikre sig Begravelseshjælpen til en billig Penge, særlignaar man som Aktiv-Medlem, med det nuværende Kon¬

tingent skal betale fuldt Kontingent i over 11 Aar,førend han blot har betalt Maximum hvad der udbetalesi Begravelseshjælp, som Passiv varer det omtrent 20 Aar,saa det er jo næppe det vi kalder ydende Medlemmer.

Lad os saa hellere imødekomme disse Medlemmer ved
at fastsætte et særskildt Kontingent for dem, saaledes at
de for et rimeligt Bidrag bliver ydende Medlemmer, i
Interesse for Sagen.

Det anbefales derfor at stemme imod Forslag II.
Forslag III. og IV. Allerede paa Kongressen mødte

Forslaget om at dele H. B. temmelig Modstand, og Ved¬
tagelsen undgik den Gang knapt at blive forelagt
Medlemmerne til Generalafstemning, og i det forløbne
Tidsrum har det vist sig, at dem som var mod den
nuværende Ordning, at de skulde faa Ret; thi hvad et
Forretningsudvalg paa tre Medlemmer beslutter enstem¬
migt, er vedtaget, et Medlem i Tyskland og Danmark,
bliver kun Straamænd, saa hellere en samlet H. B. saa
er ogsaa Ansvarsfølelsen større, og Forretningsgangen
hurtigere.

Da der om dette Punkt foreligger 2 Forslag, saa
anbefaler F. U. det videstgaaende, nemlig Forslag IV.
her skal H. B. ligesom i Forslag III. være samlet, men
da det har vist sig, at det i mange Tilfælde er godt, at
have en Tillidsmand særlig i Danmark og Tyskland, saa
anbefaler vi at stemme for Forslag IV.

Forslag V. Hamborg har som Følge af Forslag 111.
(samlet H. B.) foreslaaet Zürich. Hvilket anbefales.

V. a. giver Medl. Lejlighed til at vælge mellem samlet
H. B., eller den nuværende Ordning med Forretningsud¬
valg o. s. v. (Pg. 45).

Forslag VI. Her falder Valget ikke sværet, det anbefales
at stemme for Hamborg.

Forslag VII. gælder vores Forretningsfører, og da
F. U. ikke finder nogen Grund, og heller ikke ønskeligt,
at Posten i Øjeblikket udskrives, saa har vi foranledet at
vor nuværende Forretningsfører: H.A.Hansen, at under¬
kaste sig Valg, selv om Hansen hellere havde set at
Posten var bleven udskreven.

Vi anbefaler derfor Medlemmerne at give H. A. Han¬
sen deres Stemme, og opfordrer samtidigt Medlemmerne
om at møde talrigt op til Afstemningen, og at de ogsaa
benytter deres Stemmeret, lad os vise, at vi ved hvad
vi vil. Med Naverhilsen! Forretningsudvalget.

Naverstævnet i Kobenhavn.
Søndag den 21. Juni samledes her i Byen: Foren. f.

berejste Haandværkere, København, og Klub for berejste
Haandværkere, Helsingør. C.U.K. Afdelingerne: Hol¬
bæk, Roskilde, København, samt Kolding, som var
repræsenteret ved Formanden. Endvider var Fmd. for
H. B. A. Rose, og Forretningsfører H. A. Hansen tilstede,
begge tilbragte deres Ferie i Danmark, Rose efter 30
Aars Ophold i Udlandet. Vort brave H. B. Medlem fra
Hamborg, A. Seheibel var ogsaa tilstede, dels paa Grund
af Stævnet, og ikke mindre angaaende et Laan til C. U. K.
Hjemmet i Hamborg, Annenstr. 29, saa Stævnet fik helt
internationalt Præg.

Stævnet som var arrangeret af F. f. b. H. og Sk. C. U. K.
København, aabnedes Kl. 11 i «Berejstes Hus» Emilie-
gade 7, hvor Fmd. for «Berejste» Henry Larsen,
bød Velkommen paa Stævneudvalgets Vejne, til de ca.
150 fremmodte Deltagere. Frokosten paabegyndtes under
det sædvanlige Naverhumør, og en Velkomstsang forfattet
af Hj. Breck indbragte Forfatteren et velfortjent Klap og
Leve. Da der var gledet et par «høje Glas» ned, maatte
den gode danske Snaps ogsaa prises i en Sang, som vor
gamle Naverdigter, Wilh. Lange, saa poetisk havde
skrevet, denne Sang vakte alm. Jubel, og et Leve hilste
Forfätteren.



25

En række Talere havde Ordet for at hylde Naver¬
sagen, blandt disse en kærkommen Gæst og gammel Nav,
F. K. Madsen, som var Repræsentant fra Social Demo¬
kraten, han hyldede i begejstrede Ord Rejselivet, og
pointerede hvilken Betydning det havde for den enkelte
Person, som for hele Samfundet. F. K. Madsens Tale
hilstes med Begejstring, og et kraftigt Leve udbragtes
for vor gamle Ven og Kammerat F. K. Madsen.

Omsider var Frokosten forbi, og efter Programmet
skulde Damerne paa Biltur, hvilket for dem var Dagens
store Begivenhed, og i el Antal af 7 privat Autos forte
finnerne op ad Lyngbyvejen til Nordsjællands skønne
Egne. Med Musik i Spidsen gjordes der Holdt i Restaur.
Sollikhus, hvor der dansedes, og Kaffen blev nydt under
ægte Naverdame,humør, derefter gik Turen videre til
Hillerød, hvor Slottet blev besét.

Vi vender tilbage til «Berejstes Hus» hvor Svendene
efter at have vinket Afsked til Damerne, samledes til
^et som for dem var Dagens Begivenhed nemlig Dis¬
kussion om Samarbejdet. Til Dirigent valgtes A. Rose,
s°ra gav Ordet til S. Gebhard, som i korte Træk berettede
hvad der var foretaget forud for dette Stævne, og oplyste
at man ikke havde noget egentligt Program for det videre
Samarbejde; men haabede at Naverne vilde betragte
Stævnet som en gensidig Venskabs-Tilkendegivelse for
' ''eintiden. Henry Larsen fik derefter Ordet, og udtalte
si|i Glæde over at det var lykket at faa samlet alle dem
som interesserede sig for det fremtidige Rejseliv inden¬
for Haandværkerstanden, samt dem som ønskede at op¬
fiske Minderne fra Valsetiden, og han vilde, som en
ngtig Hulefar, beflitte sig paa at «Berejstes Hus» maatte
være Arnestedet for alt godt for den farende Svend,
penne Tale hilstes med bragende Bifald, og Leve HenryLarsen.

. Nu. fik a. Scheibel Ordet, og skildrede hvorledes
Livet og Forholdene formede sig i Tyskland, og be¬
dagede meget at de danske Haandværkere ikke mere
kunde rejse, og søge Arbejde i det gamle Naverland,
nidvidere gav han en Skildring af Naverhjemmet i Ham¬
borg, hvortil Henry Larsen og S. Gebhard havde frem¬
skaffet et Laan paa saa gode Vilkaar, at de i FremtidenUlnde se lysere paa Administrationen af Hjemmet, han
Pointerede, at uden et Samarbejde mellem (.U.K. og
^ßei'ejste» vilde det ikke have været saa let at fremskaffeette Laan, og haabede at Samarbejdet maatte blive
'0rtsat i samme gode Aand, Foreningerne imellem.
' Lheibels Tale paahørtes med stor Opmærksomhed, og
'•nnedes med et kraftigt Bifald.

Jensen, Kolding, takkede for Indbydelsen til Stævnet
°g udtalte, at denne Dag vilde staa for ham som en ag,
,Vor han fik iForstaaelsen af hvad Samarbejdet havde"•'1 til, og at der i Fremtiden laa store Mulighedei toi a
udrette noget for Rejselivet ved fortsat Samarbejde, samt
"aabede han, at til næste Aar maatte det blive et Lands-
naverstævne i Kolding.

Cohn Jacobsen, Helsingør, oplyste at man paa en
'eneralforsamling havde vedtaget, at yde den samme
Støtte som «Berejste», og af den Grund forhøjet deres
Kontingent; men Generalforsamlingen havde heftet en
Klausel ved denne Vedtagelse, at det kun var hvis
C- U. K. s Kbhvn. Afdl. vilde samarbejde med Sangkoret.
Han havde faaet Meddelelse om at Sagen C. U. K. og
sangkoret ifølge Resulution paa Esplanademødet, blev
Dehandlet paa et Møde mellem Repræsentanter for de
orskellige Foreninger i Januar; men her undlod at giveMode, grundet paa Karnevalstravlhed. (Maaske havde

været opnaaet noget andet, hvis Helsingør dengang
været paa deres Post; men efter de Forhandlinger

der var ført med N. S. kunde man paa daværende
Tidspunkt ikke faa Forstaaelsen af, at N. S.havde nogen
Interesse af et Samarbejde; men snarere det modsatte.)

Em. Bjerregaard rettede en kraftig Protest mod Hel¬
singørs Udtalelser, og hævdede at det ikke var sin Plads
at udtale sin Mistillid til det Møde hvor denne Sag
havde været paa Dagsordenen, og udtalte, at det
ikke var fair af Helsingør at trykke sig fra den
pekuniære Støtte til C. U. K. under en saadan Klausel,
de rejsende Svende skulde vel ikke lide under at Sang¬
koret fornægtede den Forening som havde givet den
økonomisk Støtte ved Starten, og hævdede at det Tilbud
som var opstillet af C. U. K. og tilsendt Koret, havde
været saa vidtgaaende, at hvis Koret havde haft blot en
lille smugle Interesse for den farende Svend, saa havde
de for længe siden været tilsluttet Moderforeningen, og
betonte, at det stadig vilde være C. U. K. kært om Koret
vilde tilslutte sig os.

H. A. Hansen rettede en Tak til Foreningerne og
Stævneudvalget for dette Stævnes Tilblivelse, og bragte
paa H. Bs. Vegne en Tak for den uselviske Støtte de
havde ydet C. U.K., samt opfordrede Helsingør til at ind¬
melde deres Forening i C.U.K. (Bifald, Hør! Hør!) for
derigennem at gøre deres Indflydelse gældende med
Hensyn til Arbejdet for de rejsende Svende, samt
haabede at Stævnet maatte gentages hvert Aar, med
samme gode Forstaaelse imellem Foreningerne.

Roskiide-Afdl.. Fmd. C. Hammargren, udtalte sin
Glæde over Stævnet og Arrangementet i «Berejstes Hus»-

Nielsen, Holbæk, bragte en Hilsen; men undlod at
indbyde til næste Aars Stævne.

Da Kl. nu var fem, maatte man vedtage Afslutning
med de indtegnede Talere, hvoraf flere frafaldt Ordet,
blandt disse, A. Vantzin som sikkert havde haft et par
velmente Ord, at give Naverne med paa Vejen, disse
har vi sikkert tilgode til næste Gang vi samles. Kl. var
nu bleven mange, og det vedtoges at lade et Repræsen¬
tantskabsmode bestemme næste Aars Naverstævne.

Mødet sluttede med at man i Kæde gav sine Side¬
mænd Hænderne.

Den alvorlige Del af Festen var nu sluttet, og der
stilledes op til Gaasemarsch gennem Byen til Korups
Have, undervejs blev der sunget flere Naversange, og
aflagt et lille Besøg hos «Marius», Cafe Dybbøl. Ved Ad¬
komsten til Korups Have blev Processionen, som talte
20 Nationers Flag, modtaget af Damerne, som havde af¬
sluttet deres Biltur her.

En Mand med stor Slængkappe, stor Bulehat, og langtSkæg, havde paataget sig det Hverv, at stoppe al Færdsel
af Hensyn til Naver-Gasemarchen, nogle mente det var
Holger Drackmann; men kommen nærmere viste det
sig at være vor gamle kendte P. D.

Med ca tie kvarters Forsinkelse kunne man sætte sigtil Bords, og nyde den dejlige Lammesteg og Is, somvederfaredes al Retfærdighed. Henry Larsen talte for
Damerne, og priste disse i humørfyldte Ord. En afDamerne udtalte en Tak til Stævnet, for den galanteMaade man havde ladet Damerne tilbringe Eftermid¬dagen paa, og udbiagte sammen med alle Damerne etLeve for Naverne. Hjalmar Breck takkede i varme Orddet gode Kammeratskab blandt Naverne, som i Da<rhavde faaet Præget af, at være komolideret i en fællesTanke. Wilh. Lange havde skrevet en Sang som gjordemegen Lykke, og et kraftigt Leve udbragtes for dengamle Naverlyriker. Sluttelig udbragte H. A. Hansen etLeve for Stævneudvalget, og mange Hilsener sendtestil de gamle i Udlandet. Derefter uddeltes PræmierneI fra Keglingen i «Berejstes Hus», som alle var vundet



af de mere rutinerede Keglespillere i «Berejste».
Efter Bordet blev Salen ryddet, og Oles Orchester som

havde opfrisket de gamle Navermelodier, klemte paa saa
Sveden randt baade paa de Dansende og Musikkerne, og
man oplevede en rigtig Naveraften.

Blandt Gæsterne saa's Naverlaugets Oldermand, Zacha
Friis, som i Aftenens Løb glædede os med at vise, hvor¬
ledes de gamle Vikinger altid tog et Glas til, inden de
gik. Kl. var passeret Midnat, og lidt efter lidt, skiltes
man i Bevisthed om at have haft en god Dag sammen
med «Berejste Kammerater».

Lodtrækningen foregik Kl. 11, og alle Gevinsterne
blev straks udleveret til de heldige Vindere, og kun
fire Numre blev ikke, og er endnu ikke afhentet, disse
No. er 195 — 189 — 183 — 143. Gevinsterne udleveres
ved Henvendelse til Lokalinspektør V. Munkberg, Arre-
søgade 18, II., th., eller Klubbens Adresse. S. G.

Til Stævnerne.
Mel.: Der er et; Land ...

Vort Fødeland, ombrust af Havels Bølger,
har skabt en Længsel i den Unges Bryst,
en Længsel, som sig dybt i Hjertet dalger:
at. komme bort til fremmed Land og Kyst.
Hans Øje stirrer ud til fjerne Strande,
saa langt det rækker over Balgen blaa;
paa fremmed Kyst han ansker kun at lande,
han spørger ej: hvordan det mon skal gaa.

Og mange, mange fulgte denne Slemme,
det vidner først vor brave Samundssland,
dertil de unge Svende, som herhjemme
log Stav i Haand og drog til fremmed Land,
for der at lære anden Art og Skikke
og styrke Broderskabets skanne Baand
saa fast iblandt Nationer, at vi ikke
bli'r kvalt tilsidst i Hadets bilre Aand.

Vi saa og ser endnu de glade Gutter,
der rejste ud trods Arbejdsnad og Pas, —

af spændt Forventning og af Sundhed strullei¬
de alle frejdige og veltilpas.
Trods Tanken om, at Længslen nu skal siilles,
at de skal ud og se dem rigtig om,
de glemmer aldrig dem, fra hvem de skilles
i Hjemmel hist i Nord, hvorfra de kom.

Naar Rejsen saa er endt, og atter hjemme
de spredes rundt og danner hver sit Hjem,
formaar de aldrig, aldrig dog at glemme,
hvor herligt Rejselivet var for dem.
O, disse Minder, disse kære Minder,
som spreder Lys ved Livets barske Tag,
er ogsaa de, som her os sommenbinder
i Aften ved vort muntre Naverlag.
Saa vil til Slut vi anske da, al alle,
som er berejst og atter kommen hjem,
man made os med Glæde, naar vi kalde, —

vi rækker gerne Haanden frem mod dem.
Hvad kan vel Splid og Strid os alle gavne —

«Et enigt Naversjak» vort Løsen vær!
Vi i «Berejstes Hus» vil aldrig savne
den Naveraand, som vi liar alle kær. W. L.

Naverstævnet i Holstebro.
Den 5. Juli 1931.

Den store Dag oprandt med tindrende Sol og en
næsten tropisk Varme. — Naverne ankom tidlig paa

Dagen. Gebhard jun. og sen. kom dog allerede Lørdag
Aften, tidlig nok til at deltage i Hulemodet. Ellers var
Aalborg med Fane, og Fanebærer Lous Svendsen, de
første paa Skandsen, og derefter gik det Slag i Slag,
Kolding med Formanden ved Rattet. Aarhus i en mægtig
Omnibil og en Privatbil, Odder tre Mand stærk, Vejle
o. s. v. Horsens havde desværre Biluheld, og kom først
ved 2 Tiden. Ved Frokostbordet var den rigtige Naver-
stemning tilstede, der blev talt og sunget, Alvor og
Skæmt mellem hinanden. Telegrammer var indløbet fra
H. 13. Zürich, Foren f. berejste Haandværkere, Køben¬
havn, og «Jørgen», København.

Efter Spisningen havde Repræsentanterne Mode, hvor
der førtes en livlig Diskussion efter at Gebhard havde
aflagt Beretning fra H. B. Efter et Par Timers Debatte,
vedtoges en Resolution. Desværre var der ikke Tid til
yderliger Behandling af Forslagene til den forestaaende
Generalafstemning.

I Kapløbet om næste Aars Stævne, sejrede Kolding,
haardt trængt af Aalborg.

Eftermiddagen forløb Pogrammæssig. Kl. 6 samledes
man igen om Bordets Glæder. En Del gode Sange, som
var forfattet i Anledning af Stævnet, gjorde vældig
Lykke. Silde» havde reven sig med hele to af sine
velturnerede Sange, men ogsaa Aarhus og København
havde elskværdigt betænkt Holstebrostævnet med Sange,
saa der var nok at gøre med at bruge Mund og Stemme.
I Skjorteærmer gik Dansen, og det muntre Samkvem
lystigt.

Efterhaanden maatte Naverne dog til at vende Næsen
til deres respektive Hjemsteder, og daglige Dont. Vi tør
dog haabe paa at de fik tilbragt nogle gode fornøjelige
Timer i Holstebro.

Paa Gensyn! J. J.
Resolutioner.

Ved Naverstævnet i Holstebro Søndag, den 5 Juli 1931,
vedtoges folgende Resolutioner enstemmigt af 18 Repræn-
sentanter for 8 C. U. K. Afdelinger i Danmark.

Stævnet udtaler sin Glæde over det Samarbejde der
er knyttet mellem alle Berejste i Danmark, og haaber
og tror, at det maa føre til Gavn for alle Naver.

Stævnet udtaler sin Misbilligelse af Forretnings¬
udvalgets Udbetaling af 1600.— Schw. Fr. ti! H.J.Lar¬
sen, paa Trods af Kongressens Beslutning om at del
endelige Regnskab med Larsen, først skulde revideres
grundigt — og hævder at Larsens Selvtægt af de 500.—
d. Kr. fra De Samvirkende Fagforbund, maa betragtes
som Svigagtig overfor C. U. K.

(Det misbilliges at Afdelingerne holdes i Uvidenhed
om hvad der foregaar i H. B. og Forretningsudvalg, og
kræver udførlige H.B. Beretninger i D.f. S. samt denne
tilsendt regelmæssig.

Det henstilles til IL B. snarest at faa H. J. Larsens og
C U. Ks. Regnskab afsluttet og offentliggjort i D. f. S.

(Denne Resolution ønskes optaget i Bladet.)
Holstebro, den 5 Juli 1931.

Repræsentanter for Aarhus, Vejle, Horsens,
Kolding, Aalborg, Odder, Kobenhavn, og Holste-

bro-C. U. K. Afdelinger.
Dirigent J. Jørgensen.

Da der nu er Udsigt til at faa Sagen med H. J. Larsen
afsluttet, saa tillader vi os at svare paa ovenstaaende
Resolution, i en Beretning over dennes Sags Forløb.

Ved Retten har Larsen maatte indgaa paa, at deponere
de omtalte Kr. 500.—, og dette er ogsaa sket.

Forretningsudvalget.
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Ærestavle.

25 Aar i C.U.K.!

Formand, ligesom han i de mange Aar han har været
tilmeldt Afdelingen, flere Gange har været Bestyrelses¬
medlem, sidste Gang nogle Aar som Kasserer for
Afdelingen, og desuden har han været Forvalter for
Spetzlerfonden.

H. A. Hansen
Zürich

kon 611 en'te^ begyndte det, og nu kan vi med Glæde
Aa S d'ere, at det med Tiden er bleven flere som i 25

I ei bleven C. U. K. s Fane tro.
Æreæ"®6 har Zürcher Afdelingen maalte vente paa den
det i at 'CUIK'e presentere saadanne Medlemmer; men
i ^ t0"lrner tildels deraf, at Medlemmerne veksler mere
s«a fyc"'£ere Foreninger, og saa er det heller ikke mer
Schw at ^live Sammel Medlem af Foreningerne i
ikke C'e saa'kaldte Niederlassungsbevillinger, de er
vi n p'tere at faa, end selve Æresemblemet; men da
ouri 'i < r llaaet saa vidt, saa presenterer vi ikke mindre

H a t0 følgende =
den ')y "ansen, fodt i Hækkerup, indmeldt i München
den in ^Un' °g tilmeldt Zürcher-Afdelingen siden
for (. j .rv'art-s 1907. Hansen som nu er Forretningsfører
Zürich har 1 de 24 Aar 80111 hal1 har tl"3ragt 1
Vferet ' s-i®lden manglet paa en Modeaften, og har altid
skelii„rU^ivrig Forkæmper for C.U.K. Hansen har for-ivrig roi'Kæmper ior v,. u.rv.

'ge Gange været Medlem af H. B., og ogsaa dennes

Paa Besög i
^

S'S.T---;«,Ja det har jo alle Tider været saalf^r -^fee har haftf det saaledes. Naar man i manSe
h n saa er manLejlighed til at opholde sig i Køb0™

. Fødeby igen,helt forundret, ja, man kenner slet R^baberkvarteret, ogJ"an finder sig ikke tilrette med < •
0„ paaheller ikke Ladegaarden kan man

livarteret», kanesterbro som den Gang kaldtes foi -

anderledes, ogWan ikke blive klog paa, som sagt, de
dem, til del1jeg følte ogsaa at Menneskene har forangode Side.

Tyskland», saa elNaar man kommer fra «det fattige -

,,iene med deDanmark det rene Slaraffenland, ikke
ten gdejlige Spisevarer; men ogsaa me

Tømrer, somArbejdet. Tilfældigvis traf jeg en ßammmpnte «Køben¬bar opholdt sig flere Aar i Hamborg, han i

Alfred Knudsen
ßiichs-Züricli

Alfred Knudsen, født i Vindum, indmeldt i Hamborg
den 30. Juni 1906. Knudsen har siden 1. Juni 1910 været
tilmeldt Züroher-Foreningen, og har indtil han for nogle
Aar siden flyttede udenbys, stadig taget aktiv Del i
Foreningens Arbejde, og har gjort meget for sine Lands¬
mænd her. Knudsen har ogsaa været Medlem, baade af
Lokalbestyrelsen og H. B., og en Tid lang var han For¬
valter for Spetzlerfonden.

*

Lørdag den 4. Juli fik begge Jubilarerne af H. B.
Formand overrakt Æresemblement. Paa Foreningens
Vegne, takkede han dem for alt det Arbejde, som de
havde udført i alle de mange Aar, og med Ønsket om, at
de endnu i mange Aar maatte leve og virke for vores
fælles Sag, fik de et rigtigt Naverklap, som næsten ikke
vilde ende. Jubilarerne takkede begge, og udbragte et
Leve henholdsvis for C. U. K. og iZürcher-Foreningen.

Der blev i Aftenens Lob holdt forskellige Taler, baade
for Jubilarerne og C. U. K. Zürcher-Afdelingen.

havn er (fa ) kun en Bondeby overfor Ham¬
borg,» jeg gjorde ham straks opmærksom paa, at han
kunde være glad ved at kunne opholde s<ig i en saadan
Bondeby, for naar man ser Livet her hjemme, med alt
det Arbejde i Bygningsfaget, og Gadereguleringen o. s. v.,
hvor ogsaa forskellige tyske Murer og Tømrer har fundet
Arbejde, saa slaar Hjertet helt anderledes i én, end naar
man sidder i Hamborg og suger paa Lappen, og ikke har
andet at se paa, end Gaderne fulde af Arbejdsløse,
Politiet med deres Revolver og Gummiknytler, og paa
hvert Gadehjørne Diskusioner eller Sammenstimlinger.
Ja, og saa i vores Foreningshjem, de nedtrykkede An¬
sigter, paa Grund af Arbejdsløsheden, i Sammenligningmed de «Berejstes Hus» i København, her ser man kun
glade og friske Ansigter, om det er fra «Naverlauget»fra «Berejste» eller fra «C. U. K.», som jo alle har deres
Sammenkomster i «Berejstes Hus», her kan man sige,lever man op paa ny, og naar man saa træffer forskelligeældre Venner og Bekendte, saa er Glæden dobbel stor.
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C. II. Ks. Adresser.
Skandinavisk-Central-Understøttelses-Kasse. C. U. K. Post¬

fach-Hauptpost-Zürich .

Hovedkasserer og Forretningsforer: H.A.Hansen,Badenerstrasse 60, Zürich 4.
Hovedbestyrelsen: Formand: A. Kose, Hardaustrasse 11,Zürich 4.

H. B. Medlem i Tyskland: A. Seheibel, Linden-Allee 63, Hamburg 19.
H. li. Medlem i Danmark: Svend Gebhard, Alsled-vej 4, Husum/København.

Kontroludvalget: H. J. Nielsen, Sternenstr. 61, Hamburg 6.Spetzlerfonden: H. Elkjær, Habsburgstrasse 5, Zürich 6.

Naar ikke andet slaar anført, udbetales Understøt¬telsen i Hulen, hvor Udbetalingen altid finder StedMødeaftenen, som — dersom ingen anden Dag er angi¬vet — er Lørdag. Endvidere gøres Medl. opmærksompaa, at Kassererne ikke ere tvungene til at udbetaleUnderstøttelse paa Søn- og Helligdage.
Afdelinger i Svejts.

Basel: Restaurant zum «Pfauen», St. Johann-Vorstadt 13.Bern: Stammlokale: Café Schefler, Länggasstrasse. —Udb.: H. P. Frandsen, Gesellschaftsstr. 22, fra 7—734.Davos: Indgaaet.
Kreuzlingen: Udb.: P. Jørgensen, Villa «Cirnbria», Son-

nenstrasse 16.
Luzern: Indgaaet.
St. Gallen: Udb.: V. Riisfeldt, Paul Brandtstrasse 51,Schoorenhalden, hvortil ogsaa al Korrespondancesendes.
Zürich: Restaurant «Eintracht», Neumarkt 5, Zürich 1.Udb.: Carl Hansen, Zurlindenstrasse 21 II. Kl. 6—7.Zug: Indgaaet.

Tyskland.Berlin: Udb.: 0. Clausen, Bl. Niederschönenweide, Köll¬nischestrasse 44 a, part. th.
Dresden: Gasthof •-Braunschweiger Hof», Freiberger¬platz 11. Udb.: Thomas Winther, Freibergerstr. 103 II,fra 6—7.
Düsseldorf: «Zur Winen», Ecke Kirchfeldstr.-Morsestr.,Møde hveranden Lørdag. Udb.: Lorenz Møller, Pem¬pelforterstrasse 4, træffes i Reglen hele Dagen, ellersfra 12—3 Middag.
Hamborg 4: Annenstr. 29. Tel. D. 3 Altona 6039, hvortilal Korrespondance og hvor Underst, udbetales heleDagen.
Kiel: Fritzes Hotel, Kl. Kuhberg, Mode den sidste Lør¬dag i Maaneden. Udb.: Vincenz Poppe, Germania¬ring 14 I, Kiel-Gaarden, fra 5—6.München: Restaurant «Gerlinger», Göthestrasse 35. Udb.:C. Bjørklund, Kapuzinerstrasse 453, fra 6—7.Mødeaften afholdes den 1. og 3. Lørdag i Maa¬neden.
Neumünster: Rest. Oskar Sørensen, Bahnhofstr. 3. Udb.:A. Sørensen, Miihlenhof 42, fra 6—7.Vegesack: Zur «Gemütlichen Ecke», Gerhards Rolfstrasse.Udb.: W. Schwarz, Kirchenstrasse 13, Aumund-Vege-sack, efter 5.

Belgien.Brüssel: Café-Hotel «A la Renommee», 13, Grand'Place.
Frankrig.Nizza: Indgaaet.
Algier.Algier: Hulemøder i Bar, anet, le Moulin. Udb. HolgerMikkelsen, c/o Mme, Alvado, Rue Sadi Cannot, 66.

Spanien.
Barcelona: Pablo Hansen, pintor, Calle Trinxant, Lu

Martin 48.

Skandinavien.
Aalborg: Passage-Vinstuen, Klostertorvet. Udb.: Peter

Jensen, Absalonsgade 1, fra 5—6.
Aarhus: Landmandshotellet, Vestergade 48. Møde hver

Lørdag. Udb.: Chr. Bilefeldt, Skovvangsvej 216, St.,
fra 5)4—7.

Fredericia: Rest. Steffensen, Torvet. Udb.: Aage Kragh«
Dronningensgade 27, II, fra 12—1 Middag.

Hjørring: «Bristol». Mødeaften 1. og 3. Lørdag i hver
Maatied. Udb.: Chr. Kornum Christensen, Fredens¬
gade 1.

Holbæk: Hotel Mellerupgaard. Møde 1. Torsdag i hver
Maaned. Udb.: Max Nielsen, Godthaabsvej 19, fra
5-6.

Holstebro: Møde hver 1. Lørdag i Maaneden paa Hotel
«Postgaarden». Oskar Bram, Færchvej 1. Udb: 18-19.

Horsens: Møde hver 1. og 3. Lørdag i hver Maaned i
Rest. Skipperhus, Havnen 9. Udb.: M. Bendixen,
Lollandsgade 29, fra 534—634.

Kolding: Jernbanehotellet, Munkegade. Møde hver 1. og
3. Lørdag i Maaneden. Udb.: Harald Hansen, Kloster¬
gade 17, fra 5—634-

København: Mode hver Lørdag i Hulen «Berejstes Hus»i
Emiliegade 7 F. Samkvemslokale Joakims Hotel,
Korsgade 49, ligeledes Herberge for tilrejsende Svende.
Udb.: Jørgen K.Petersen, Bentzonsvej 18, I., Køben¬
havn F., fra 6—7.

Middelfart: Hotel Melfars Vinstue, hvortil al Post sendes.
Udb.: L. Hansen, Blindebomsvej 15.

Nakskov: Forsamlingsbygningen, hvor Møde afholdes den
1. Lørdag i Maaneden. Udb.: Rob. Rasmussen, Nor¬
denkirke 2. Al Korrespondance til R. Niemeyer, Ros-
næsvej 68.

Nykøbing!F.: Hotel «Dania». Møde den første Lørdag i
Maaneden. Udb.: Carl Larsen.

Odense: Café Lundsgaard. — Møde hver 2. Lørdag ihver Maaned. Udb.: E. Vendeltorp, Nørregade 681,
Mellembygningen, fra 6—7.

Odder: Hotel «Phönix». Møde hver 4. Lørdag i Maa¬
neden. Udb.: Tømrem. J. Jørgensen, Smedegade 5.

Oslo: Arbejderforeningen, Vilsegate 1. Møde 2. og 4.
Fredag i Maaneden, Kl. 8. Udb.: R. P. Rasmussen,
Totensgate 211, fra 534—634.

Randers: Hotel «Phøniks», Vestergade. Udb.: M.N.Hald,
Vestergrave 20, fra 12—2.

Roskilde: Højskolehjemmet, Algade, Møde 1. og 3. Fre¬
dag i hver Maaned; Kasserer: Carl Clausen, Kirke¬
gade 8, Set. Jørgensbjerg. Udb.: 5—6.

Stockholm: Café Cosmopolite, Vasagatan 5 (mitt emott
Centralposten). Möte varje fredag. Udb.: Nils Pers¬
son, Hagavägen 45. IV. Hagalund, från 6—7.

Svendborg: Møde hver anden og fjerde Lørdag Kl. 8i «Rolighed» (Arbejdernes Forsamlingsbygning). Udb.:I Hulen. Kasserer: Iver Nielsen.
Trondhjem: Kassererens Adresse er Th. Olsen, Bergs-

ligate 9, Trondhjem.
Fejle: Arbejdernes Forsamlingsbygning. Møde den anden

Fredag, og den sidste Lørdag i hver Maaned. Udb.:
Willi. Nielsen, Nybosgade 62—1. fra 5—6.

Redaktion og Ekspedition:
H. A. Hansen, Badenerstr. 60, Zürich 4.
Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.



Abonnement: 4 Fr. aarlig, frit tilsendt.

Krisen og Udrejsnin£.
Forholdene tvinger os til, allerde nu at

holde Revy over Saisonen 1931.
I Begyndelsen af Aaret 1931 offentligjorte

fressen, at forskellige Lande havde set sig nød¬
saget til at tage Forholdsregler overfor frem¬
mede Arbejdskræfter som evt. vilde søge ind
over de respektive Landes Grænser, af saadanne
^aa nævnes Belgien og Spanien, ikke fordi de
|'ar de eneste; men fordi, at de offentlig be¬kendtgjorde de tagne Beslutninger.

Da Situationen i Tyskland snarere var ble-
Ven daarligere, saa udelukkedes al Udsigt til at
°Pnaa Arbejdstilladelse, saa fra den Side blev
^ ikke skuffet. I Frankrig har Naverne ikke'•aft let ved at faa Arbejdstilladelse, og Udsig¬
terne til at det skulde blive lettere, de er endnu
'kke til Stede.

Belgien som lukkede Døren temmelig haardt
t'l for de Arbejdssøgende, har i Saisonens 1'or-løb ikke aabnet den, saa det er meget faa som
er naaet indenfor; men ogsaa for dem som alle¬
rede var dér, og havde Bevillingen, for dem hardet ogsaa været en sløj Saison, idet at flere har
J^aatte arbejde paa forkortet Tid, eller fra 1 idhl anden maatte udsætte:

Spanien, med sine højtgaaende revolotionære
Bølger, har ikke haft noget tillokkende for Na-
yerne, og førend der igen bliver lidt mere Ho
1 Landet, er der sikkert ingen Udsigter for os.

Afrika er jo i den varme Aarstid ikke saa
tiltrækkende, saa her maa det afventes hvad
^fteraaret og Vinteren kan bringe.
Efter de Erfaringer som vi havde fra Saiso-

nen 1930 i Schweiz, saa kunde der kun ventes
skarpere Regler for Arbejdsbevillingen for 1931,
og disse udeblev heller ikke. De officielle Por-
holdsregler som Schweiz bekendtgjorde, ude¬
lukkede ikke at rejse ind i Landet og søge Ar¬
mide, og naar dette var opnaaet, da at søge Be-V11 ungen; men da baade Tyskere og Østrigere°- a. allerede om Efteraaret lader deres Mester
søge'Bevillingen for næste Saison, saa svømmede

de Fremmedpolitiet og Arbejdsamtet i

saadanne Ansøgninger, saa Resultatet blev, at
dem som rejste ind uden i Forvejen at have
faaet Bevilling, de fik Lov til at vente, og den
sene Vinter gjorde ogsaa sit til at Ventetiden
blev temmelig lang, desuden var det ikke mange
som opnaaede at faa Bevilling, af de skandina¬
viske Saisonarbejder var det kun et meget beske¬
dent Antal som opnaaede en saadan.

Baade Fremmedpolitiet og Arbejdsamtet
førte en saa spredt Fægtning, at det ikke var til
at komme bag paa deres Krigsplan, saa i de
fleste Tilfælde var det ikke let at gøre Modtræk.
Den i Aaret 1930 til Tider ret brutale Maade, fraden ene til den anden Dag at fratage Bevilling¬
erne og forlange Udrejse, er i Aar bleven afløst
af den mere diplomatiske Maade, at saa snart
Arbejdsmangel indtræffer saa bliver et hvis An¬
tal Saisonarbejder skriflig forbudt at arbejde,indtil de igen faar Tilladelsen til at forsætte,
og det har passeret at en saadan ufrivillig Feriehar varet over 7 Uger, Denne Maade er selv¬
følgelig egnet til at gøre Svendene kede af at
vente, og da Bevillingerne i Aar, f. E. for Kan¬
ton Zürich, enten har Gyldighed for dette ellerfor Byen Zürich, saa forlader en Del frivilligdettes Omraade, og evt. Landet.

Da det ikke er nogen let Sag at ordne Til-rejsningen af Saisonarbejder, saa har de ogsaai Aar, trods al Forsigtighed, ikke undgaaet atgive for mange Bevillinger, saa de senere harset sig nødsaget til at fratage saadanne; men deter begge Gange mest gaaet ud over Tyskerne,som jo ogsaa stiller det store Kontingent.
Det vil nu klart fremgaa af det nævnte, atder hører baade Udholdenhed og Sparommelig-hed til for at kunde klare sig under saadanneForhold, og skal Naverne ikke helt trykkes bortfra Arbejdsmarkedet, og dermed Rejselivet iUdlandet, saa maa vi selv gøre alt hvad der staari vores Magt for at opretholde det. Maaden ogMidlerne til at opnaa noget kan være forskellige,som f. E. ved Underhandling, at faa Mesterne tilgennem deres Organisation, ved Ansøgning omSaisonarbejder, at de ogsaa interesserer sig forat der gives Bevilling til skand. Haandværkere.



Desuden har vi den saakaldte Udveksling, somvi imidlertid ikke forstaar Bogstavelig; mensaaledes at der hvert Aar gives et hvis AntalBevillinger, som saa enten gælder for Saisoneneller for et Aar ad Gangen, og samtidig skuldede gælde for hele Landet, en saadan Ordningsom skulde være Gensidig, skulde det væremuligt at opnaa.
Da der til saadanne Forhandlinger fordresMateriale, som der kan henvises til, saa maa visamle os dette, det er derfor nødvendigt at vioptager en Statistik over hvor mange og hvilkeUdlændinger der arbejder i Danmark, og dermaa ved Optagelsen af denne tages Hensyn tilat det ikke er de samme Fag som søger til Dan¬mark; men at disse ogsaa maa søges indenforLandbruget, Mejerierne, Slagterierne, Choko¬ladeindustrien, i Hotel, Handel og Bankfagene.Lad os gaa i Lag med at samle Materiale til ensaadan Statistik, som maaske foreløbig kun om¬fatter, Tyskland, Frankrig, Belgien og Schweiz.
Det foreslaas at alle Afdelingerne i Danmarkpaatager sig dette Arbejde, og der regnes med,at alle som er i Stand til at lette dette Arbejde,som f. E. Myndighederne, Fagorganisationerneo. s. v., at de gerne giver os en Haandsrækning,og paa Grundlag af dette Materiale, haaber viat kunde opnaa at Rejselivet i Krisetider ikkehelt maa ophøre.
Med Naverhilsen!

Forretningsudvalget.

Holstebro-Stævnet.
Mel.: Yintren rasat ut blandt vora fjællar.

Svende. Sommersolen vinker alter,
og det kribler i vor Støvlesanl,ud vi man med vore Kammerater
samle Véd til Ungdomsmindets Baal.
Disse Minder, som der aldrig btegned',og som stadig ny Forgyldning faar,vi i vore Hjerter ind har tegned',dér med gylden Flammeskrift de staur.

Ak! Men Tiderne sig brat forandret,da man vildt vor Verden stak i Brand.Der, hvor frit vi andre engang vandret,er for Tidens Ungdom lukket Land.
«Hep, Hurra! Vi er de raske Svende.Vi er Nordens Ungdom stolt og fri.Vi Alverden glade rundt vil rende».
— Hører du den bitre Ironi? —

Gamle Svende, samlede til Stævne,lad os da hverandre give Haand
paa, at vi vil efter bedste Evne
søge løsnede de stramme Baand.Frihed var vor Ungdoms bedste Eje,«Frihed» er nu kun el gyldent Ord.Men en Dag skal Frihedsfanen vajepaa en ny, en fri, en genfødt Jord.

«Silde».

En Huleaften.
Det var en Lørdag Aften i en Schweizerby, i Aaret1892. Formanden, Snedker Hansen aabnede Mødet med

følgende Udtalelse: Efter Ugens Slid og Slæb byder jegalle Naverne velkommen her i Hulen. Vi har i Aften
Besøg af en tilrejsende Svend: Konditor, Hans Laursen
fra Aarhus, jeg beder Svendene synge ham Velkomsten.

Du Svend som drog ud fra dit Fædrenehjem,
for Kundskab at samle, og naa i Verden frem,
at se fremmed Lande, blive dygtig i dit Fag,vi rækker dig Haanden i muntert Svendelag,
og har omkring du vandred med Randsel og Stok,vi hilser dig velkommen i vor lille Naverflok.
Skaal Svend! og endnu engang Velkommen. Du faar

af Kassereren halvanden Frank i Rejseunderstøttelse,
samt en Seddel hvorpaa der i Hulens Restauration, givesto Glas 01, og et varmt Maaltid, efter Behag. Dersom duvil sove paa en Sofa, er der mere end én Svend som
gerne tager dig med hjem for Natten.

Formanden til Kassereren, Sadelmager Jensen. Har
vi Penge i Kassen? Ja! vie har 11 Frank. Bliktuden:
Den er fin! Hesteskræderen passer i Seletøjet i Aften,
han har Penge i Kassen. Formanden. Der er kommen
el Postkort fra Foreningen i Zürich, de spørger om her
er, eller har været paa 'Gennemrejse, en Maler Ejlersenfra Møen, kaldet «Fløjtemaleren, de ville gerne havehans Adresse, jeg har spurgt Kassereren; men han siger,at han ikke har hørt nogen Maler fløjte. — Tillige erder kommen et Brev fra vor gamle Ven og Naverbror,Svea, han skriver. For fem Uger siden kom jeg godthjem til Ørebro, men jeg længes tilbage til de gladeDage i Udlandet, og særlig efter de gemytlige Hule-aftener, dog Minderne om den herlige Tid vil jeg aldrigforglemme. — En kraftig Naverhilsen til alle Svendene.

Gustaf Lindstrom.
Ja! Svea var en god Kammerat og bra Naverbror,

lad os alle hæve Glasset og sende ham en venlig Tanke.Vi skulde saa tale om Udflugten i Morgen, maa jegbede om Forslag. Bogbinder Andersen: Jeg foreslagervi kommer et Sted hvor der er Keglebane og Drikke-
vårene ere gode og billige. Hørt! udbrød den krøllede
Maler, jeg støtter Klisterpotten. Blikkenslager Nielsen:
Af Hensyn til vor gode Ven og Naverbror, Støvleskræd¬
deren, foreslager jeg en lang Fodtur, én der kan slide
paa Fodtøjet, saa han kan faa noget ekstra Arbejde, ogtjene en Skilling, at han kan komme hjem til Lolland,
hvor nu i tre Aar en lille Pige har gaaet og ventet paaham —. Skomager Christensen: Jeg takker Bliktuden
for hans Vilvillie, dog beder jeg Svendene ikke at tage
nogen Hensyn til mig. Skrædder Madsen udtalte, at da
Bestyrelsen intet Forarbejde havde gjort, var det bedst
at udsætte Udflugten en Uge, saaledes at de kuinde ind¬
hente det forsømte; men til Straf derfor skulde Besty¬relsen give en Humpel 01. Tømrer Sørensen: Det som
Kludeskrædderen udtalte, var vise Ord, sagt paa retteSted, og til rette Tid, og som vi derfor alle kan give vorfulde Tilslutning, og derfor siger jeg, op med Humpelen
og lad den komme paa Bordet. Hørt! Hørt!

Og nu kom det store, med 01 skummende Krus paa
Bordet, den gik fra Haand til Haand, hvorved man
maatte iagttage og efterkomme de Regler som fulgtemed ved Drikningen af samme.

Ja, Svende! Saa gaar vi over til den gemytlige Delaf Aftenen, maa jeg bede om Forslag til en Sang, efterflere Forslag enedes man om at synge «Den gang Grisenbrækked Laaret».
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Efter at Sangen var sungen, blev der spurgt, hvem
i? maaske fortæller den lu¬en :fortæller nu en lille —

rejsende os noget, ihvorpaa Svenden stod op og sagde, ja
Svende! skondt det ellers ikke ligger for mig, skal jeg
fortælle lidt om min nuværende Valsetur.

Sidst har jeg arbejdet i Leipzig, og da jeg tog derfra,
rejste jeg med Toget til Dresden, for at bese Byen, og
derefter at gaa Syd paa.

I Dresden traf jeg Sondag Aften i Hulens Restau¬
ration sammen med nogle Naver, og en af Svendene,
Tømrer Harald Larsen, tog mig hjem for Natten. Næste
Morgen siger han til mig, hør Svend! jeg gaar med byd
paa, min gamle Rejsekammerat arbejder i München, og
har to Gange skrevet 0111 jeg ikke kom dertil. Da han
havde hentet sine Papirer hos Mesterem, drog vi a s e ,

undervejs fortalte han mig, at han var fra København K,
og Navnet «Enspænderen» havde han faaet hjemme, foid
han ofte alene tog saadanne Bjælker paa Na 1 en, .
de ellers var to Mand om at transpotere, ja, 1 ham va
der noget af Nordens gamle Heltekraft.

,

Efter at have vandret nogle Timer, siger han ja
Kammerat! du har vel ikke mange Skejsei, „ '
jeg heller ikke, vi vil derfor fægte os igennem, vi gaar
kun ind hvor ingen anden Rejsende gaar ind, nernig
der hvor der er Hunde, dem forståar jeg a

,lærte jee paa Valsen i Bøhmen. Vi gik indl fler

Den var fin, Svend! kom her og drik et Glas 01 med,udbrød flere af Naverne i Kor. —. Derefter foredrogMaler Halvorsen med sin smukke Stemme, en Hjemlands
Sang, fra de norske Fjelde, som blev modtaget med stor
Begejstring. Og nu gik det Slag i Slag, alvorlige oglystige Foredrag afløste hinanden, Aftenen blev til et af
disse Hulemøder som sætter sig fast i Erindringen, netopdette, snart Spøg og snart Alvor, ved Siden af det
kammeratlige og hjælpsomme, er jo en Del af det, som
giver en Naverhule sit Særpræg. Mellem Foredrageneblev Minder og Rejseerindringer udvekslede, og denæste Rejser blev planlagte og diskuterede.

Den stille Snedker, sad en Tid lang medHaand under
Kind, og stirrede ned for for sig, man kunde se paaham, at hans Tanker var langt borte, de dvælede ved
Hjemmet; thi derhjemme havde han en Pigelil, medØjne saa blaa, og hende sendte han sine længselsfulde
Tanker, han blev opskræmmet af sine Drømmerier, da
en af Svendene gik rundt med Hatten, til Fordel for den
tilrejste Svend.

Over det hele hvilede en gemytlig Stemning, ogArmen maatte ofte bøjes; thi Naverne skaalede flittigmed hinanden, den ene Naverbror gav jo gerne ud fol¬
den anden. Ja, den Aften behovede ingen at lide Tørst;

Maade at lokke og se paa
saa kendte

°g rigtig, han havde en egen
Hundene; men vilde de ikke med det go e,
han ogsaa andre Midler.

. , .:iHen paa Eftermiddagen kom vi ind 1 ' 01 <
Villa, der kom en stor langhaaret Hund farende hen
imod os, ,Kammeraten sagde, hold dig bagved m ». U
saa Hunden springe ind paa ham, og sæ
mod hans Bryst, men med et, lob den hy e

Q 'klvi gik ind i Villaen, hvor vi fik noget til
^Da vi igen kom ud paa Landevejen,

Kammeraten hvad han havde haft med Hunden hvorpaa
han tog ned i Vestelommen og fremviste, nog , ^dog ikke kunde se hvad det var, ja, sag <

Alvor,Hundens Snudespids, da jeg mærkede a ' ,

saa var jeg et halvt Sekund hurtigere end Hunden, 0o
J

Ved min Rejsekammerats gaaen Paa' slogjvbtfolmideigennem, han var en lystig Svend med et dybtfølendeSind for Landevejens og Valselivets om '
^ Dlyst paa Livet, og var altid oplagt 1« Dagkom vi til en større Ejendom med Ha , ^engelsk Bulldogge, som saa snart den saa os, g o ^a- bjæffe og vise Tænder i det store a , ^ jaciman næsten kunde s-tikke Hovedet derind, J g < o >
^°s gaa forbi, nej! udbrød han, her maa v ' , (jeuPlejer sikkert ingen at komme, jeg v , deVliavdekunde han dog ikke bide Snudespidsen ,

den rivedobbelsnude, og var lavbenet, og allt"g®^ene. men hanvore Benklæder itu samt bide os > „.

varsagde, lad mig bare om det og hold dig ^Hunden komogsaa knap kommen inden for Laagen 0
,

gonlfarende henimod os; men min Kammerat var hurtig somet Lyn, bukkede sig ned, jagede Armen mdgenne^dens storre Gab, helt igennem Hunden, og g TænderneHale, hvorpaa han krængede Hunden s

men — næste Dags Morgen Kringhøj.

vendte ud ad, derpaa lagde han den inf "^"V^Snge,og vi gik ind i Huset, hvor vi fikda vi kom ud igen, tog han Hunden oghvorpaa den slukøret forsvandt.
Kamme-Desværre maatte vi skilles i München,
mmen,raten fik Arbejde; men de Dage vi valsede s.gaar mig aldrig af glemme. —

Søndag den 19. April afslørede Naverne i Brüsseloverstaaende Gravmonument for vor afdøde Viceformand,O. Hallstenson.
Formanden P. J. Fulbius talte til Naverne om denafdøde, som altid havde været en god Nav og Ven foralle som han kom sammen med.
Viceformand R. Steenport og vort Medlem E. Bristed,fandt ligeledes smukke Ord om Hallstenson, som havdeværet en god Kammerat for de Unge i Klubben.Aere være hans Minde!
Vort Bestyrelsesmedlem, Gartner Møller havde pyntetGraven smukt i Dagens Anledning.Med Naverhilsen! Chr. Bjerrum, Sekretær.
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Regnskab over Indsamlingen til nødlidende Skandinaver i Tyskland og Østrig.
Indlægt Udgift
Kroner Kroner1920 31/12 Kassebeholdning d. 31-12-20 4007.441921 25/12 Udlaant til H. J. Larsen,

Zürich 1224.001922 31/12 Renter
1923 30/6 Renter
1923 25/8 Udlaant til H. J. Larsen,

Zürich
1923 1/9 Udlaant til H. J. Larsen,

Zürich
1923 Til nødlidende Naver i

Ruhrdistriktet
1923 Til nødlidende Naver i

Tyskland
1923 Div. Udgifter ved Ferie¬

børns Ankomst
1923 Porto
1923 31/12 Renter
1924 29/1 Udlaant til H. J. Larsen,

Zürich

34.44
27.36

500.00

500.00

127.50

354.00

15.00
3.56

10.51

97.00

4079.75 "2821.06
Status:

Samlet Indtægt .... Kr. 4079.75
Samlet Udgift » 2821.06
Kassebeholdning d. 20-1-24 Kr. 1258M9

Udlaant til H. J. Larsen, Zürich.
1921 25/12 Tilgodehavende

hos H. J. Larsen, Zürich . 1224.00
1923 25/8 Tilgodehavende

hos H. J. Larsen, Zürich . 500.00
1923 1/9 Tilgodehavende

hos H. J. Larsen, Zürich . 500.00
1924 29/1 Tilgodehavende

hos H. J. Larsen, Zürich . 97.00
1921/26 Udbetalte Understøttelser 824.3-2

2321.00" 824.32

Samlet Udlaan
Heraf Udbetalt

Tilgodehavende

Kr. 2321.00
» 824.32-
Kr. 1496.68

Status:

Kassebeholdning d. 29-1-24 . .

Tilgodehavende
Aktiv-Saldo d. 31-12-26 . . .

Revideret og fundet rigtig.

Kr. 1258.69'
» 1496.68-
Kr. 2755.37

(D.

Zürich, den 19. August 1931.
Adolf Rose. Chr. Hansen. Jørgen Jensen.Ovenstaaende Regnskab er en Forsættelse af de af Københavner-Afdelingen tidligere offentligjorde Regnskaber-. S. No. 3-1921.) Og F. U. har opstillet Hegnskabet efter de Beleg som er tilstillet dette. Forretningsudvalget-

Table Medlemböger.
Bog No. 2647. B. Drejer H. Ludwig Nielsen, født i

Køge den 27. Oktober 1880, indm. 5. Oktober 1927 i
Horsens.

Bog No. 1576. R. P. Rasmussen, Karetmager, fodt den
9. December 1892 i Aarhus, indm. den 11. November
1916 i Bergen.

Bøgerne erklæres hermed for ugyldige.
Hovedkassen.

Ærestavle.

Følgende Medlemmer har kunnet fejre deres Jubi¬læum som Medlemmer af C.U.K, i uafbrudt 10 Aar:
Chresten Kornum Christensen, Murermester, indmeldti Hjørring den 1. Marts 1921.
Marius Lauersen, Blikkenslagermester, indmeldt i

Hjørring den 1. Marts 1921.
Andres Olsen, Formermester, indmeldt i Hjørringden 1. Marts 1921. Hjørring-Afdelingen.
Brüssel. Arbejdssøgende kan vi kun fraraade at søgehertil, da det er umuligt at faa Arbejde her, der er

ogsaa Naver som maa arbejde paa indskrænket Tid, ogda vi kun er faa tilbage, haaber vi snart paa bedreTider. Chr. Bjerrum, Sekretær.
Grundet paa Pladsmangel, kommer Foreningsberet-

7latter-fatten æd Vej&e
anbefales Berejste til Ferieophold.
Henv. til: Wilh. Nielsen, Nybosgade 62.

Redaktion og Ekspedition:
H. A. Hansen, Badenerstr. 60, Zürich 4.
Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

Dresden A-BraiKknpri
Freibergerplatz 11

(I Närheden af alle Museumerne)
Anbefaler pæne Værelser, propre
Senge. — Godt og billigt Spisehus.
Hulefar, Georg Müller.

VI ANBEFALER

STJERNENS
l|§ ÖL

ZUriCh 1 ■ Restaurant
Ankengasse 7, Hjörnet af Münstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, Köbenhavn F
Anbefales til Familie og Forenings-fester. — Indtil 100 Personer.

Telefon :

Inspektoren C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. J. MÖILILIER
Møbelpolstrer og Dekoratør

Telefon Nora 5864 Nörrebrogode 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 52
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Bufiet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.
Telefon Eva 1483 Marius.
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Roskilde . . 11 — 11 —

— — 7 1 11
Stockholm 3 11 3 12 2 12 2 12 12 —
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Afetemningsresultatet giver ikke nogen paalidelig
Oplysning om hvorledes Stemningen er indenfor Afdeling¬
erne, dertil er Deltagelsen i Afstemningen for lille, ikke
alene fra Medlemmernes Side; men ogsaa fra Afdeling¬
erne, hvor en Del ikke har deltaget, deriblandt Aalborg
demostrativt.

Denne bekvemme Maade at overlade Minoriteten
Afgørelsen er jo overalt i Foreningslivet temmelig ud¬
bredt, og det lader til, at den ogsaa indenfor vores Ræk¬
ker har fundet Plads, et Tidens Tegn, som næppe har
nogen Fordele. Afgørelsen er nu truffet, og dem som
•ikke deltog, har ingen Ret til Klage over det opnaaede
Resultat.

Forslag I blev forkastet, og saa længe C. U. K. ikke
raader over større Midler end som for Øjeblikket, saa
vilde en saadan Administration overhovedet være umulig.

Forelag II har heller ikke opnaaet at blive vedtaget,
og en Aldersgrænse paa 45 Aar kan ogsaa udmærket bi¬
beholdes; thi dem som har Interesse for C. U. K., de har
sikkert denne førend de fylder 45, det hører jo dog til
Sjældenhederne at træffe valsende Svende i Udlandet,
som har opnaaet deal Alder, og der findes sikkert en

antagelig lordi\arForshGe i v"6861 Wle Flertal forkastet,
somme FordSng ITZZ M°lder

Forsla» v i. ® y rligergaaende Form.
tager Hensyl Ml Te tefVfete * Fl6rta1' &°m Mar
godt kan lade si^T V fe^T"^ "F™ Stemmer'
S'mISTLtili™ ÄsCmet

ÄDÄn 1

et langt större AatarEfemmer de/3*6 emSkeligt' atvil sætte mere Præg paa det Li!. '®61' 1 Samme' det
Generalafstemningerne faar et ril ltT 111311 gennem
ningen blandt Medlemmerne og Æling'ern^ * St6m"

Forretningsudvalget.
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Foieningsmeddelelser.
Aarhiis-Afdelingen afholdt Lördag den 25. Juli sinGeneralforsamling med folgende. Dagsorden: I. Forhand-linsbogen. II. Beretninger. III. Regnskabet. IV. Ind¬komne Forslag. V. Valg af Kasserer. (iBielefeldt gen¬valgtes.) VI. Valg af Næstformand. (V. Simonsen blevnyvalgt.) VII. Eventuelt.
Søndag den 2. August afholdt vi vor aarlige Fugle¬skydning og Keglefest i Brabrand Kro. Tilslutningen varglimrende. Fuglekonge blev Snedkermester V. Elikofer.Aarets Kegelkonge blev Gortler J. Olsen, som hjemførteVandrepokalen.
Der tilbragtes en rigtig Naverdag, og i den lunedanske Sommeraften dansede man i et stort Telt, daDansesalen fornyligt var brændt.
Humøret var højt, og Festen gav et pænt Overskud tilKassen. — Atter en glimrende Fest for Aarhusnaverne.Med Naverhilsen! E. Ørtenblad, Sekretær.
Dresden. Naverne samledes den 4. Juli til en lilleAfskedsfest for gamle Naverbror, Peter Petersen, somforlod Dresden, for sammen med sin Hustru, at tilbringederes Livsaften paa det danske Alderdomshjem «Rosen¬borg» i Bornsen ved Hamborg.Petersen som nu er over 72 Aar har i de senere Aarværet Kasserer for Afdelingen i Dresden, et Hverv somhan udfyldte med Interesse, og hans Regnskaber varaltid mønsterværdige i Opstillingen, ligesom han holdtpaa at faa dem indsendt til rette Tid. Paa Grund afAfrejsen maatte Petersen overgive denne Post til Naver¬bror Thomas Winther, som nu vil gøre sit bedste iC. U. K. s Interesse.
Da Afdelingen ved hver Afmeldelse stadig blivermindre, saa er dens Kasse heller ikke særlig beslaaet,saa ved den lille Afskedsfest gik Bølgerne ikke saahøjt, men vi glæder os til at Petersen og Hustru nu faardet godt; thi kun saadan omtales «Rosenborg», og vi somblev tilbage, vi ønsker dem begge, fremfor alt, et godtHelbrede. Med Naverhilsen! Reserve-Sekretæren.
Kiel. Vor Sommerudflugt med Børnene, fandt Stedden 12. Juli, og førte os til Mönkeberg, som er beliggendeved Kieler-Fjord. Først saa det lidt sort ud for os, forde sidste 14 Dage før Turen havde vi Storm og Sludhver Dag, og tillige hundekoldt, men om Fredagen kla¬rede det op igen, og om Søndagen var Vejret storartet,Solskin, Vindstille og Sommervarme, kort sagt, Vejr forNaverne og deres Børn, som hele Aaret glæder sig tildenne Tur.
Efter ca. BO Minutters Sejltur (ingen Søsyge) landedevi ,i Mönkeberg, og herfra gik det gennem den herligeBøgeskov til Heikendorf». I Etablisement «Hirschtal»blev der i Fællesskab drukket Kaffe. Herefter var for¬skellige Forlystelser arrangeret for store og smaa. Heni-mod Aftenen blev der ogsaa danset, hvad jo for Tidenegentlig er Hovedsagen ved enhver Lejlighed.Omsider var Klokken bleven 9, og det var Sengetidfor Børnene, de store Naver havde ikke Lyst til at holdeop, men det nyttede ikke noget, Motorbaaden ventede,og vi maatte tage Afsked fra det hyggelige Lokale, og enhalv Time senere var vi velbeholdne i Kiel igen.Vi havde alle moret os storartet, og med Hurra ogLeve for C. U. K. gik enhver til sit.Paa Generalforsamlingen den 25. Juli, genvalgtesenstemmigt som Formand, G. Fredriksen, og som Kas¬serer V. Poppe. Til Revisor valgtes Chr. Lassen.Med Navei'hilsen! Emil Jensen, Sekretær.

t
Peter Jörgenseil.

Vævermester er i en Alder af 41 Aar afgaaet
ved Døden paa det herværende Hospital den 23.
August.

Med P. Jørgensen "Silde» er en af de betydende
Medlemmer indenfor vor Bevægelse gaaet bort. Han
vil blive savnet indenfor C.U.K, i Almindelighed;
men indenfor vor lokale Forening i Særdeleshed.
Da Foreningen her blev stiftet for 5% Aar siden
var «Silde» selvskreven til Formandspladsen, og
den beholdt han til sin Død. Jørgensen var en god
og stabil Kammerat; men samtidig en Svend med
Hjærtet paa rette Sted.

Dødsaarsagen var Meningitis, den gjorde Ende
paa det hele i Løbet af 10 Dage; men Sygdommen
er jo pinefuld.

Den 27. August fandt Begravelsen Sted under
meget stor Deltagelse. Udover «Sildes» Kollegaer
og Bekendte, var saa godt som alle de stedlige
Naver mødt op. Aarhus-Afdl. var mødt op med
3 Mand, Vejle med 1 Mand. (Tak for det!) Dér var
signerede Kranse fra Aarhus, Vejle, Kolding,
Odder, Holstebro og selvfølgelig fra den stedligeC. U. K.-Afdl. her.

Ved Graven sagde Præsten ét Pär Ord, og vores
Kasserer. Bendixen tolkede det, som «Silde» havde
været for os i den forløbne Tid.

Saa meningsløst at hans Stjerne saa hurtig
skulde slukkes. Men «Silde»! vi har da som en
lille Erstatning for dig, dine mange Sange som du
har skrevet til C. U. Ks. Pris, de er jo en Del af dig
selv.

Are være dit Minde — Hvil i Fred.

Horsens-Afdelingen.

Horsens Afdelingen holder Møde 1 Gang om Maane-
den, nemlig den første Lørdag, den 3 Lørdag suspenderervi indtil videre.

Med Naverhilsen! Henry Nielsen, Sekretær.
Oslo. Paa vores halvaars Generalforsamling den 14.August genvalgtes hele Bestyrelsen, som bestaar af H.

Lorentzen, Formand, R. P. Rasmussen, Kasserer, ogUndertegnede som Sekretær. Al Korrespondance bedes
sendt til Kasserern, da vi har opgivet Mødelokalet, paaGrund af de daarlige Tider.

Med Naverhilsen! Chr. P. Jensen, Sekretær.
Roskilde. Fredag, den 31. Juli afholdt vi halvaarligGeneralvorsamling. Tiil Formand genvalgtes Snedkerm.S. Hammargren med Akklamation, til Lokalinspektør

genvalgtes Snedkerm. O. Frederiksen, til Suppleant tilBestyrelsen genvalgtes Villiam Hansen, Baldersbrønde,
og til Revisor genvalgtes Sadelmager Dahlgaard Nielsen.Forslagene til Generalafstemningen blev behandlede, ogvedtoges som Afstemningsresultatet udviser.

Med kraftig Naverhilsen!
Waldemar Petersen, Sekretær.

Nakskov. Søndag, den 10. August samledes vi Naverher i Afdelingen, paa Nakskov Kirkegaard for at foretageAfsløringen af en Mindesten over vor afdøde Kammerat,
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IndtægterA.Afdelingerne.Udgifter

Afdelingens Navn

Indskud
Stk,Fr.

Inskud for Uberejste
Stk.IFr.

Medlems- boger
Stk,iFr.

Ugebidrag
forAktiveIforPassive stk.

Fr.

Stk.

Fr.

Tilskud
fraH.K.

Kasse- behold 31-111-29 Fr.

Samlet Indtägt Fr.

sr»>—i'ssr
Stk.!Fr.Fr.

PortoIJndsendt, °fftil Inventarh.-k.iud£ift
Samlet

Fr.

Fr,

Kasse- behold. 31-III-30 Fr,

Aalborg

(i

9.-

Aarhus

?,

3.-

Algier

6

18.—

Barcelona Basel..v

17

25.50

Berlin Bern—
1

1.50

Bremen Bryssel

80

240.-

Davos Dresden

1

1.50

Düsseldorf

1

1.50

Fredericia.

4

6.—

Göteborg Hamborg

14

21.—

Hjørring

1

1.50

Holbæk

—

Holstebro

5

7.50

Horsens

5

7.50

Kiel

4

6.—

Kolding

q

4.50

Kreuzlingen

—.—

København

i

13.50

Luzern

4.50

Maribo Middelfart

4.50

München

3.-

Nakskov

L

6.—

Neumünster

1.50

Nizza

32.—

Odense

:

1.50

Oslo

2

3.-

Paris Randers

i

1.50

Roskilde

i

1.50

Rødby-Havn

—

—.—

Sete*

—

—.—

Stavanger...
—

St.Gallen

i

1.50

Stockholm

4

6.—

Strasbourg

—

—.—

Svendborg

7

10.50

Trondhjem

—

—.—

Tiåret

13

39.—

Vegesack

—

—.—

Vejle

12

18.—

Zug

8

12.—

Zürich

67

100.50

Hovedkassen

1

2.—

298

616.—

11

13

2412
64

5CO

6

3.—

750

375.—

42.50

2

1.—

2113

1056.50

—.—

6

6.—

223

223.-

—.—

—

—.—

99

49.50

—.—

17

8.50

793

396.50

—.—

—

—.—

56

16.80

—.—

1

—.50

479

239.50

82

1 1

1

OO

2954

2954.—

t

1

-.50

421

126.30

—.—

1

—.50

444

133.20

—.—

4

2—

792

396.-

14

7.—

2852

855^60

1

—.50

248

124.-

—.—

—

—.—

437

218.50

—.—

5

2.50

305

152.50

17.—

7

3.50

245

122.50

—.—

4

2.—

1033

309.90

—.—

3

1.50

362

181.—

—.—

—.—

5c

26.50

93.5C

2C

10.-

4456

2228.-

—.—

2

1.50

259

129.50

c

1.50

495

247.50

—

2

1.—

386

115.80

—.—

4

2—

2364

1181.50

—.—

1

—.50

445

133.50

—.—

g

8.-

330

330.—

8.5C

4

2.-

1124

562—

2

1.—

380

190.—

1

—.50

185

92.50

40.—

11

5.50

1041

520.50

1

—.50

76

38.'-

8

4.—

1279

639.50

17.—

7

3.50

762

381.'--
24

12.-

—.—

13

13.-

367

367.—

—.—

—

—.—

303

90.90

8.50

13

650

729

36450

— .—

8

4—

286

143.-

—.-

67

33.50

3680

1840.—

—.—

1

—.50

290

142.40

27.-

531

220.—

53920

17705.90

3.25
603.- 16.- 280.-

449

112.25
103

15.45

156

39.-

873

218.25
207

51.75

241

60.25

1103

2575

351

337.75
524

13L—

32

8.-

42

io!so

15

3.75

457

114.25
39

9.75

4!2)

103!-

100
60 50 21 3 5

12 19 32
75

152 100

55 55

95
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5

20.50

115-

40.—

7.89

227.40

410.79
-r-3.89

17

70.—

247.50

120—

16.51

117893

1632.94

274.49

2

36.-

—.—

—.—

4.50

150.—

190.50

56.50

6

48.—

80.-

—.—

—.—

—.—

128.—

5.—

104

404—

—.—

—.—

2.70

66.-

472.70

83.05

9

40.50

—.—

—.—

1.60

—.—

42.10

24.80

11

41.50

45.—

—.80

180.-

267.30

36.05

—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

29.95

20

320.—

—.—

140—

6435

2441.65

2966.—

1428.62

7

28^50

18!—

8^37

50-

104.87

59^26

25

10350

—.—

—.—

20.—

123.50

2.81

3

11.50

—.—

130.—

1.30

132.—

274.80

133.45

—

—.—

—.—.

—.—

—.—

—.—

•

128.40

56

237.—

120.—

105.—

46.66

300.—

80866

22.21

1

4.50

—.—

—.—

5.—

15550

165.—

—.—

1

4.50

—.—

.—.—

425

300.—

308.75

148.42

13.-

——

—.—

3—

198.75

21475
-r-1.50

7

26.50

—.—

13—

90.-

12950

130.75

9

37.50

161.—

51.—

11.20

—.—

26070

—9.11

5

22.50

70.—

110—

—.—

202.50

28.73

3

1050

—.—

— .—

1.50

40.—

52.—

23.80

21

87.50

230—

317.50

.6.32

336104

4002.36

75.86

9

32.50

—.—

290

15260

188.—

114.55

—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

55.15

3

12.50

40.-

—.—

16.20

280.—

348.70

97.30

8

31.—

—.—

—.—

2.70

30.—

63.70

25.49

2

9.-

787.50

150—

31.10

518.90

149650

^30.20

14

59.—

48.—

—.—-

1.68

—.—

108.68

149.30

14248.—

—.—

—.—

13.90

304.65

566.55

—.—

18

97.—

270—

528.—

3.—

—.—

898.—

—.52

—

*

—.—

—.—

6.50

145.83

152.33

100.36

—

—.—

—

—.—

—.—

—.—

1204.25

3

12.50

—.—

—.—

1.50

89.50

103.50

120.25

16

67.—

137.50

140.-

16.—

100.—

460.50

398.35 —L9Q

—

—.—

—.—

—.—

.uO. 19.50

—

—.—

—.—

—.—

—,—

—.—

—.—

25.05

6

23.—

—.—

—.—

—.70

16.—

39.70

20.—

9

33.50

40.—

—.—

6.73

600.-

6S0.23

50.—

—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

—.—

419.45

—

—.—

77.50

165.—

5.55

—.—

248.05

353.20

—

—.—

—.—

—.—

1.73

41.76

43.49

21.55

24

528.—

239.95

—

12.-

—.—

779.95

—.—

12

48.—

34.50

49.50

2.70

—.—

13470

34.40

6

25.-

30.-

—.—

19.62

325.-

399.62

27.64

11

4450

57.50

1.20

44.70

147.90

11.10

67

268.50

31850

—.—

—.—

1490.—

2077.-

—.—

—

— .—

120.—

—.—

—.—

—.—

120.—

24.90

537

310650
3287.45
2046.—

344.66
13030.21
21814.82
5896.76

*TidligereBeaucaire.Incl.FlytningafBibliotek. H.A.Hansen.Forretningsforer.Revideretogfundetrigtig,Zürich,den17.September1931.A.Rose,Chr.GuldagerHansen,JorgenJensen,



Den Skandinaviske Central-Understöttelses-Kasse.

Regnskab per 1 April 1929 til 31 Marts 1930.
B. Hovedkassen.

Indtægter Udgifter

Modtaget fra Afdelingerne 13,030.21 Kassebeholdning — 2,705.35
Laan (Møller) 300.— Tilskud til Afdelingerne 1,276.05
Statstilskud (Kr. 1,750.—) 2418.80 Bladets Trykning 1,760.40
Renter 155.20 Kontingentmærker 72.55

Kursgevinst 191.40 Emblemer 68.50

Modtaget fra Nissen 20.- Papier og Rekvisitter 39.90

Løn til Forretningsførerne 3,666.56
Kontorleje 340.—

Udbetalt ved 8 Dødsfald 1,290.-
Porto, Telegram og Postfach 412.73

H. B. Møder og Revisioner 55.-

Tryksager og Cirkulærer 155.80

Renter 208.-

Overført 325 Indskuldsbidrag til Kongresfondet 162.50

Kurstab 2,455.58
Tilbagebetalt Laan (Møller) 300.-

Andre Udgifter 85.97

15,054.89
Kassebeholdning, 31-3-30 1,060.72

16,115.61 16,115.61

Kassebeholdning
298 Indskud
-7 » for Uberejste

381 Medlemsbøger
33920 Ugebidrag for Aktive
8053 » ■» Passive
Statstilskud
Renter
Kursgevinst
Modtaget fra Nissen

C. Samlet Regnskab.
537 Rejseunderstøttelser
Sygeunderstøttelser
Arbejdsløshedunderstøttelse
Udbetalt ved Dødsfald

2,818.33
616.—
227.—
220.—

17,705.90
2,142.95
2,418.80
155.20
191.40
20.00

26,515.58

Blad, Mærker, Emblemer
Porto, Telegram, Postfach
Løn
Kontorie je, H. B. Møder, Revisioner
Tryksager, Cirkulærer, Papier eet.
Renter og Kurstab
Overført til Kongresfonden
Andre Udgifter

Kassebeholdning, 31-3-30

3,106.50
3,287.45
2,046.-
1,290.—
9,729.95
1,901.45
757.39

3,666.56
395.—
195.70

2,663.58
162.50
85.97

19,558.10
6,957.48

26,515.58

Kassebeholdning
Inventar
Varelager (Emblemer, Medlemsbøger etc.)
Kongresfondet
2 Hypoteker

H.A. Hansen, Forretningsfører.

D. Status.
Pr. Varekonto
Laan i Spetzlerfonden
Laan i Kongresfonden

6,957.48
992.-
902.65
565.—

5,000.—

14,417.13

Aktivsaldo, 31-3-30

Zürich, den 17. September 1931.

180.—

3,000.—
1,763.—

4,943.-
9,474.13

14,417.13

Revideret og fundet rigtigt:
A. Rose, Chr. Guldager Hansen, Jorgen Jensen,

Fmd. Hovedkasserevisorer.



Gartner Chr. Petersen, kaldet (Bob). Denne Højtidelig¬
hed fik et meget smukt .Forløb, der var mødt Repræsen¬
tanter for de .tre førende Blade her i Byen, ligesom
Svendene var mödt saa godt som fuldtallig, med Damer,
°g Bladene bragte Dagen efter en længere Artikel om
den smukke Højtidelighed.

Stenen er e,n smuk Natursten, som Bestyrelsen har
udsögt ved Hyllekrog Fyr, hvor den er fisket op af
Østersøen, ved Lollands Sydkyst.

Ved Graven tog vores Formand, Niemeyer, Ordet, og
udtalte. Det er første Gang at Naverne i Nakskov har sat
et Mindesmærke paa en afdød Naverbroders Grav. Chr.
Betersen har gjort sig særlig fortjent til at mindes. Han
var mangeaardgt Medlem af C. U. K., og han har gjort et
betydeligt Arbejde, for vor Forening. Dette Minde som
her er rejst, vil nu, og i Fremtiden fortælle, at her hviler
en brav Mand der var et trofast Medlem af Berejste
Haandværkeres Forening (C. U.K.). Vi er jo ikke selv
Herre over naar vi skal ud paa den sidste Rejse, i en
af for tidlig Alder maatte vor Ven forlade os; men vi
maa trøste os med, .en Gang imellem at søge til dette
Sted, og fordybe os i den .smukke Indskription som i faa
Ord siger hvad der fra dette ensomme Sted skal siges.
Med disse ,faa Ord skal jeg paa Nakskov-Navernes Vegne
afsløre dette Mindesmærke, og overgive det til Familien.
Öa Klædet faldt, læstes følgende sm.ukke Indskription:

Vidt du vandred Venner vandt
Fred i Fædres Jord du fandt.

1 Taknemmelighed rejste Naverne dette Minde over
Kameraten «Bop». — 1931. Hvorefter vi var rundt til
vores fire andre afdøde Kammeraters Grave, og ned¬
lagde en Krans.

For Nakskov Afdeling. Edvard, Pedersen, Sekretær.
De uden Fædreland.

Søndagen 2. August samledes bosiddende Danske i
Schweiz til et Stævne i iZiirich for at tage Stilling til
visse Mangler i .den danske Lov om Statsborgerrettens
Bevarelse. Stævnet var besøgt af ca. 50 Danske, som er
bosiddende paa Strækningen fra Bodensøen til Genf.

Efter et indledende Foredrag af P. Jorgensen, Kreuz¬
ungen, der gjørde Rede for Forholdene i Schweiz og de
Vanskeligheder, der opstaar, naar man vil naturaliseres
som Sohiweizerborger, og de Tilfælde, hvor de unge er
blevne hjemløse, naar de .ikke kan det danske Sprog og
derfor har faaet Ansegningen om Bevarelsen af den

Statsborgerret afslaaet. Efter øodt to Timers
- havde

danske Regering med
at faa udvirket en Læmpelse af Loven

uder de bosiddende
Paa Ge-

Ærestavle.

danske Statsborgerret. —

Forhandlinger, hvor flere Talere havde Ordet, vedtoges
enstemmigt en Resolution til den Hans
en Anmodning om at faa udvirket
og Hensyntagen til de Forhold, hvorunder de bosiddende
Danske med deres Familier lever i Schweiz. Paa Ge-

Hr. Legationssekretær R.
-- - - . 1-1 _ _-Ldeltog i...

>iæv,net, der fik et ret vellykket Forløb
°g efter fremsat Ønske skal gentages hvert Aar. Y

sandtskabets Vegne
Kampp i Bern i Stævnet,

25 Aar I. C. U. K.!

Sangbogen er nu hos Bogbinderen, og ventes
færdig til den 15 Oktober.
Københavner-Afdelingen har Samkvemslokale

i Cafe cDvbbøl», Dvbbølsgade 14. Telefon Eva
1483.

Efieraarsfesi
afholdes i Veinolds Selskabslokalder Lfirdag

den 3. Oktober.
Københavner-Afdelingen.

Lauritz Petersen
København.

Med Glæde kan Købeiihavnerafdelingen atter fejre etaf sine Medlemmer, som har staaet i C. U. K. gennem etkvart Aarhundrede. Denne Gang er det vor nuværendeRevisor Sadelmager Lauritz Petersen, han blev indmeldti Düsseldorf d. 1—3 1906 og gennem 10 Aar krydsedehan Europa rundt, fra London til Wien, fra Marseille tilHamburg.
L. P., der er udlært og opholdt sig i Kolding, havde,før han paabegyndte sin Lobebane som Nav, været enTur i Amerika som Kullæmper, hvad imidlertid ikketiltalte ham, Gennem alle de Aar, som L. P. tilbragtederude, har han altid været et aktivt Medlem ogværet til megen Nytte, saaledes at han altid kunnebruges som Medlem af Bestyrelserne for de for¬skellige Afdelinger. Brüsseler Afdelingen blev oprettetaf L. P. i 1909 sammen med flere og han varKasserer for samme, denne Afdeling gik dog ind saasnart Udstillingne var forbi. Fra Brüssel tog L. P., sam¬men med en Kammerat, med Toget til Paris, d. v. s. deto gæve Naver kørte «Sort» og det gik hverken værreeller bedre end at Kammeraten, hvis Navn vi vil holdehemmeligt, blev attraperet og fik et gratis Ophold paa 2Maaneder i Pr.isonen og derefter smidt iud af Frankrig,medens L. P. var saa heldig at slippe igennem og fikArbejde i Paris. Schweiz har L. P. valset igennem ogkender det saa godt, saa der er ikke mange som kannævne Steder som L. P. ikke ketnder. At nævne alle deByer L. P. har været i viilde ikke være let, men afStempler fra C. U. K. Afdl. har han 25 forskelligeforuden at lian han har besøgt samme By flere Gange.Men ikke alene L. P. har været en udpræget Vandre-natur; men ogsaa hans Hustru, som han traf i Bruxelles,hvor h>un tjente hos et engelsk Herskab, som boede iLondon, har rejst det meste af Europa rundt. FruPetersen som er født i Zwickau har gennem alle disseAar sammen med Lauritz Petersen været en trofastGæst ved Foreningernes Fester, hvorfor vi ikke alenebringer Lauritz Petersen vor Hyldest og Tak, men ogsaaFruen bringes en velment Naverhyldest. Æresnaalenblev ham overrakt ved Dameaftenen i Hulen d. 5. Sep-Københavner-Afdelingen.

tember.
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Zürich. Efter at Zürcher-Naverne nu i en Aarrækkehavde lovet at besøge Bernerne, saa havde man endeligtaget den Beslutning, at rejse dertil Lørdag den 5. Sep¬tember.
Himlen saa ikke lovend ud da vi om Eftermiddagentog af Sted; men da vi naaede Bern, saa kunde Solenikke holde sig længere; men begyndte at s mile, selvom det ogsaia kun var for en kort Tid. Fuldtallig varBernerne mødt op for at tage imod os, og efter at havefaaet Velkomstbajeren, gik vi ud til Frandsens «Pension»,hvor Fruen ventede paa os med e,n god Aftensmad, ogFrandsen serverede en udmærket Festvin, som i over10 Aar havde lagret i Kælderen, og som Zürcher-Navernenu endelig med et Smil stak under Vesten.Ved Hulemødet om Aftenen bød Formanden, Sørensen,os endnu engang Velkommen, og bemærkede bl. a. atdet nu var over 16 Aar siden at Zürcherne havde besøgtdem sidst. Programmet blev nu fastlagt for næste Dag,og derefter kom den mere gemytlige Del, og med Sangog Dans gik Tiden til Kl. var fire.'Næste Dags Morgen Kl. 8!4 samledes Naverne, forunder Jespersens kyndige Ledelse at bese den storeSport og Hygienische Udstilling. Kl. 1'2'A samledes viigen i Frandsens «Pension» hvor Berner-Foreningen ser¬verede en bedre Middag, som gjorde Huset al Ære. Efter¬middagen tilbragte vi med at bese Byens Séværdigheder,Bundespaladset, Bjørnegraven o.s.v. alt under Jesper¬sens kyndige Ledelse. Dagen svant, og vi maatte hjemigen, Bernerne fulgte os paa Banegaarden, og ved 8Tiden naaede vi Zürich. Alle var enige om at det havdeværet nogle dejlige Timer i Bern, og Berner-Navernenogle udmærkede Værter, saa de kan sikkert ventemange Besøg i de næste 16 Aar. — Tak for det Naver-brødre. Med Naverhilsen! H. Lindow, Sekretær.

Ekskluderet.
Bog No. 683. Oswald Kiilil, Arkitekt født iNakskov d. 1-8-89, indm. i Hamborg den 17-12-27.J folge Lovens Prg. 95. Hamborger-Afdelingen.

Jens Christian Nielsen.Landmand, som i April Maaned d. A. rejste fra Schweiztil Frankrig; men atter rejste derfra, antagelig til Dan¬mark, bedes opgive sin Adresse til H. A. Hansen,Badenerstr. 60, Zürich. Medlemmer som kender Nielsen,bedes gøre ham opmærksom herpaa, eller indsendeAdressen.
Forretningsforeren.

Redaktion og Ekspedition: H. A. Hansen, Zürich 4.

Indmeldelse, Kontingent og Understøttelse
i Belgien, Frankrig og Spanien.

Indskud 20.— b.Fr. — 3.— S.Fr. (se Prg. 15) herforudleveres en Medlemsbog, og et Emblem.
For Afdelingerne og Kassererne i nævnte Lande bliver

det udregnet paa følgende Maade: Indskud 11.50 b.Fr.
deraf 8.— b. Fr. til H. K. — 1.20 S. Fr. herfra regnes20 Cts. som overføres til Kongresfonden. Bog 2.50 b. Frderaf 1.50 b. Fr. til H. K. — 0.23 S. Fr. Emblem 6.- b. Fr
deraf 5 b. Fr. til H. K. — 0.75 S. Fr.

Kontingentet for Aktive bliver til H. K. 1.50 b. Fr
— 0.22 S. Fr.

Kontingentet for Passive bliver til H. K. 1.— b. Fr
— 0.15 S. Fr.

Rejseunderstøttelsen om Sommeren 20.— b. Fr.
3.- S. Fr.

Rejseunderstøttelsen om Vinteren 25.— b. Fr. -~
3.75 S. Fr.

Maximum henholdsvis 24.—, 32.—, 40.—, 56.—, 64.-"S.Fr. (se Prg. 25).
Sygeunderstøttelsen pr. Dag 10.— b. Fr. — 1.50 S. Fr-
Begravelseshjælp 80.—, 120.—, 160.— S. Fr. (s®Prg. 43).
Det første halve Aar efter Afmeldelsen fra en belg->fransk eller spansk Afdeling, udbetales ogsaa i de øvrig®Lande hvor C. U. K. har Afdeling, efter ovenfor nævnte

Regler.
Efter 26 Ugers fuldt indbetalte Bidrag (Normal-Bidrag)fra Afmeldelsesdagen at regne, udbetales efter de almin¬

delige Regler.
Al Understøttelse indskrives i Bogen som S.Fr. Med

H. K. afregnes alt hvad der falder under de nye Bestem¬
melser i S. Fr. da H. B. ønsker at komme bort fra det
misvisende Valutaregnskab.

Den b. Fr. er regnet til 15 S. Cts. og H. B. forbeholder
sig Ret til ved Forandringer af Kursen, at tilpasse sig
samme. Med Naverhilsen! H.B.

Indsendte Beløb.
Aarhus: S. Fr. 200.—, Brüssel: S. Fr. 100.—, Odder:S.Fr. 75.—, Zürich: S.Fr. 109.20, Vejle: S.Fr. 100.-,

Roskilde S. Fr. 100.—. Det bemærkes, at under de ind¬
sendte Beløb befinder der sig saadanne, som tilfalder
Kongresfonden og for Vareskyld.

ftaoøi-fiqtten ved UejAe tføotd*
anbefales Berejste til Ferieophold.

Dresden A - Brarnischweiger Ho!
Freibergerplatz 11

(I Närheden af alle Museumerne)Anbefaler pæne Værelser, propreSenge. — Godt og billigt Spisehus.Hulefar, Georg Müller.

VI ANBEFALER

STJERNENS
®r ÖL

ZUriCtl 1 ■ Restaurant
Ankengasse 7, Hjornet af MUnstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, Köbenhavn FAnbefales til Familie og Forenings-fester. Indtil 100 Personer.

Telefon:Inspektören C. 4900 Hulen. Ve8ter 7928

Ml. II. M&LR.ERMøbelpolstrer og DekoratørTelefon Nora 5864 • Norrebrogade 92
Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 5 2
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybboisgade 14. København

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.
Telefon Eva 1483 Marius.



Abonnement: 4 Fr. aarlig, frit tilsendt.

Samarbejde og Medarbejde
I en Artikel i «Berejstes Klubblad» for Au¬

gust, omtales Betydningen af Naverstævnerne
°g deres Resultater, og samtidig følger Udtræk
at Beretninger, særlig over Stævnet i Køben¬
navn.

Under Overskriften «Resumé» skrives der
korte Bemærkninger, som dem der deltog i
Stævnet sikkert kan billige. At der blandt
Naverne var ventet et mere haandgribeligt Re¬
sultat af Stævnet i København, det kommer vi
ikke uden om; men derfor behøver man ikke
at underkende Værdien af saadanne Sammen¬
komster, som sikkert paa den ene eller anden
Maade bidrager til at støtte vores Sammenslut¬
ning.

Af Stævnet i København fik man det bestemte
Indtryk, at Viljen var tilstede for et Samarbejde
°g Understøttelse af C. U. K. s Arbejde for de
''ejsende Svende, og det inaa haabes, at Tiden

bringer Forstaaelse ogindtil næste StævneG öl&VHt? uiin5Vi - -

Enighed om Maaden hvorledes dette Samarbejde
bedst kan bringes til Udførelse

.. 4

-töl Kclll UI IJLlg^o ui w

Naar «Berejste» skriver, at de ikke ønsker
at slide i Organisationsarbejdet mere end højst
nødvendigt, saa forstaar vi denne Vending saa-
ledes, at de anerkender C. U. K. s Arbejde tor
Rejselivet, og at de gerne rækker os Haanden
hvor deres Medarbejde kan gavne den farende
Svend.

Naar «Berejste» derefter omtaler Forret¬
ningsførelsen under den afsatte Forretnings¬
fører, H.J.Larsen, og den nuværende forret¬
ningsfører, saa viser det sig, at de ikke har
den nødvendige Indsigt i de Forhold som den
nuværende Forretningsfører maa arbejde under,
ior at kunde udtale sig derom. Den tilsyne¬
ladende tunge og besværlige Arbejdsmethode

Redaktionsarbejde
■" T' - -1 - -

med
tunge og

det uvante Kontor
som de skriver, den ser maaske lidt andeiledes
11fl naar man ser lidt nærmere til.

rAf C.U.K.s Korrespondance har H.J.UI •
„ 1 __„i„ v„a Knnier af ligegyldig«■un udleveret nogle iaa

^ytaarsgratulationer til forskellige Afdelinger,
samt nogle enkelte Skrivelser fra Afdelingerne,

al den øvrige Korrespondance har Larsen efter
Sigende brændt. Indtil Dato har det ikke væretLarsen muligt, trods mange Opfordringer, atopstille en Afregning, maaske forstaar man
saa hvilket Arbejde det giver, at sætte sig indi saadanne Sager, hvor man kun ved møjsom¬melig Kontrol finder det rigtige. De fleste ervel tilbøjelig til at overse al det Arbejde somLarsens Forhold til C. U. K. har medført, ogsom ogsaa overbyrdes den nuværende Forret¬ningsfører. Naar alt dette tidsspildende Arbejdeer overstaaet, og forskellige nødvendige Refor¬mer er indført saa gaar Arbejdet ogsaa lettere,til Fordel for det hele.

Som Regel viser det sig, at det er lettere atkrittisere énd som at lave det bedre; men hvor¬ledes vilde det blive? hvis man selv vilde hjælpemed til at lette Arbejdet, og derigennem styrkeInteressen, det er vel næppe nok naar vi siger,vi har jo en Forretningsfører lad ham om det,ham kan man jo saa til passende Tider hældeBytten ud over.
Det lader til, at der er mange som endnuikke har forstaaet, at den nuværende Ledelse,og Forretningsføreren, ønsker mere Medarbejde,f. Expl. med interessante Artikler til Bladet,med Oplysninger om Forhold som kan interes¬sere Naverne, enten ude eller hjemme maaskeburde det indføres som obligatorisk, at Afde¬lingerne hver Maaned skulde indsende Beret¬ning over saadanne Forhold som havde Inter¬esse for Naverne. Imidlertid opfordres alleAfdelingerne til mere Medarbejde, derigennemgavner de ikke alene deres egen Afdeling; menhele C. U. K.
Vi gaar nu Vinteren i Møde, det vil derforvære nødvendigt at der i alle Afdelinger gøresdem som agter at udrejse, opmærksom paa Nød¬vendigheden af at lære Sprog førend de rejserud, det er nødvendigt i Konkurrenzen om Ar¬bejde, det er ikke nok naar man mener, viklarer den nok alligevel.
Hvorledes Forholdene under den nuværendeKrise i alle Lande udvikler sig, det er ikke letat forudsige, derfor bedes alle Afdelingerne om
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stadig at holde Forretningsføreren paa detløbende, saaledes at han er i Stand til at kundegive de bedst mulige Oplysninger om Arbejds¬forhold, og Arbejdsbevilling. Indrejsetilladelse,og hvad der ellers fordres.
Med Naverhilsen!

Forretningsudvalget.
Navernes

Sangbog.
Allerede dens Ydre tiltaler, indbunden ibrunt Kunstlæder med ovenstaaende Titel iGuld, gør den et saa godt Indtryk, at man uvil-kaarligt faar Lyst til at være Ejer af en saadan.Aabner man Bogen saa ser man at Sangeneer mere samlet end i de tidligere Udgaver, førstkommer Naver og Haandværkersange, derefterNordiske Sange, og til Slut, Udenlandske Sange.I Forordet til fjerde Udgave ski-iver Med¬arbejderne følgende:
Det er nu atten Aar siden den sidste Udgave af«Navernes Sangbog» udkom.
Efter saa mange Aars Forløb var det selvfølgelignødvendigt at foretage, ikke alene en grundig Revision,men en fuldstændig Omarbejdelse af Sangbogen.Vi har gjort, hvad vi kunde gøre, for at tage Hensyntil de Forslag, der er blevet os stillet fra MedlemmernesSide. Men tror dog ikke, det er lykkedes os at tilfreds¬stille alle, men haaber, at Medlemmerne selv vil indse,at det er en Umulighed; thi nogle vilde have dette ogandre hint.
Vi praler ikke med særlige Fagkundskaber, men vihar redigeret Sangbogen med en god Vilje og en storLyst til vort Arbejde, og haaber, at dette er blevet saa-dant, at det kan faa Prædikatet «brugbart».Sangbogen skulde jo ikke alene være «den farendeSvends Ven» paa hans Rejser og Færden i Udlandet,men ogsaa et kært Minde for ham, naar han kommerhjem og en Gang igen vil opfriske Minderne fra debevægede Rejseaar; derfor har vi ladet det mest yder-ligtgaaende til begge Sider udgaa, for at Sangbogenhverken skulde blive en dicideret Arbejder- eller natio¬nalistisk Sangbog, men ret og slet «Naversangbog».Som i de foregaaende Udgaver vil vi gerne ogsaaher opfordre Naverne til, naar de synger, da at holdesig fuldstændig til Teksten og de Tegn, der er opført iSangbogen og ikke, som nogle gerne vil, synge Omkvædog gentage Ord, som ikke skal synges og gentages, thidette ødelægger gerne hele Sangen, om nogle maaskemener, det er morsomt.
Og hermed sender vi saa «Naversangbogen> ud .Livet og haaber, at den maa forskonne mangen Timefor Naverne, som dens Formaal er.
Zürich, 1931.

Kaj Andersen. Jørgen Jensen.Sangbogens Medarbejdere.
I de nærmeste Dage afleverer BogbinderenSangbogen, og saa kan der begyndes med Le¬veringen.
Da det ikke var muligt at bibeholde dengamle Pris, for Sangbogen, saa er den nu fastsattil Fr. 2.— pr. Exemplar, Afdelingerne faarsamme Rabat som tidligere, saa Sangbogen

koster denne Fr. 1.75 pr. Exemplar.
Bestillinger modtager Forretningsføreren forC. U. K.
Som bekendt er Sangbogen Forlagt og ud¬givet af Joh. s Spetzler-Fondet, Zürich, som blev

stiftet den 22. Juli 1905 af Ziircher-Afdelingen.Overskudet af Sangbogen som danner Grund¬
laget for Fondets Midler, benyttes i Henhold til
Fondets Love, til at yde trængende Skandi¬
navier Hjælp i Sygdoms-Alders og Familienød.

Det kan derfor dobbelt anbefales at købe
Sangbogen, for det første understøtter man
derved Fondet, og dernæst kommer man i
Besiddelse af en kær Erindring om Rejselivet.Køb derfor Navernes Sangbog.

Spelzler-Fonden.

Etappen.
Regler for Udbetaling af Rejseunderstøtteisei Byer hvor ingen C. U. K. Afdeling findes.
I Henhold til tidligere Udtalelser, har nuF. U. besluttet, at der efter Overenskomst ud¬

betales Rejseunderstøttelse i Kontortiden paafølgende Konsulater: Nizza, Marseille, Genua
og haaber vi, Algier.

Understøttelsen udgør om Vinteren, 1. Ok¬tober—31. Marts f. Fr. 20.—, og om Sommeren1. April—30. September f. Fr. 15.— og ind¬skrives i Medlemsbogen med henholdsvis
S. Fr. 4.— eller S. Fr. 3.—. Maximum udgør1 Aar S. Fr. 24.—, 2/—32.—, 3/—40.—, 4/—56.-,5/—64.- S. Fr.

Medlemmer som paa Turen til Afrika ikke
hæver Understøttelse i Nizza, kan faa udbetaltdobbel Understøttelse i Marseille, og Medlem¬
mer som kommer fra Afrika kan faa dobbel
Understøttelse i Genua.

Da Konsulerne i nævnte Byer har stillet sigvelvilligt overfor vores Anmodning om at paa¬tage sig Udbetalingen af Rejseunderstøttelse,
saa haaber vi gerne at vores Medlemmer gørderes, saaledes at det bliver os muligt at opretteflere Udbetalingssteder. Forretningsudvalget.

Spurvens Död.
Af: Martin. V. Brabrand.

Aftenens Dæmring svøbte sig over Byen. Fra detgamle Svendehjem kom unge og ældre Hjemløse flag¬rende ud som Fiugle, og spredtes i Byens Gader og Stræ¬der for at sanke Krummer til det næste Dogns Ophold-Fra det smalle Stræde kastede Gaslygtens Skin et flak¬kende Skær ind over Rejsestuen, hvor den ung« SvendMouritz og den gamle Syge var de eneste, der var bleventilbage
Hvorfor gaar du ikke paa Sygehuset... ? spurgteMuoritz venligt.
Paa Sygehuset... ! gentog den Gamle mismodigt-— Tror du jeg kommer paa Sygehuset? Nej, jegkommer paa Fattiggaarden.

Mouritz blev uhyggeligt sært tilmode. — Men har duda ingen Hjem? spurgte han deltagende

I M
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Der drog ligesom en mørk Sky henover Gamlingens
Ansigt. lian stirrede med et tomt Blik ned i Kakkelovns¬
krogen, som vilde han dér raadspørge noget usynligt,
hvad han skulde svare ... Hans Tanker bares paa Erin¬
dringens Vinger tilbage i Tiden til et solrigt Hjem, hvor
han, som den jævne Haandværksmester havde skabt Lys
°g Lykke; og ved ihærdigt Arbejde havde formaaet at
hæve Hjemmet op til Middelstandens ret gode Kaar. Men
den forunderlige Skæbne vilde, at da Stedsønnen — som
var født af Moderen udenfor Ægteskabet — voksede til,
syntes Manden at føle sig tilsidesat, ja, det forekom ham,
som havde han opfødt en Gøgeunde i sin lune Rede;
maaske var det kun hans egen Indbildning, men han
kunde ikke frigøre sig for denne Tanke, der stedse
smertede ham og føltes som en blodig Uretfærdighed.

Forholdene i Hjemmet blev mer' og mere afkølet. Og
da hans blide Sind kun længtes efter Varme, men ikke
syntes at faa denne Længsel tilstrækkeligt tilfredsstillet,
saa søgte han Adspredelse paa Værtshusene, indtil en Dag
Konkurs-Erklæringen hang ham over Hovedet, og han
flygtede fra Skammen uden at tænke paa, at denne Skam
°gsaa overgik Hustruen og Sønnen.

• • • Der herskede en døende Stilhed i Stuen. Kun den
Syges korte og anstrengende Aandedræt lod som hørlige,
pibende Luftdrag, der hurtigt jagede ud og ind mellem
de aabentstaaende Læber, der ikke et Øjeblik turde lukke
sig af Frygt for ikke at kunne tilfredsstille det astma-
spændte Bryst med tilstrækkelig Lufttilførsel.

Et voldsomt Vindstød suste omkring den udenfor¬
stående Lygtehat. Det klirrede og hylede ... Vindstødet
laante et Lysskær fra Lygtens urolige Flamme og kastede
det haardt ind gennem Ruden, saa flakkende Glimt naaede
helt hen til den Gamle og strejfede hans Ansigt. Han

■ ■ . 1 „„„„ Ho ctirrfinde

stillet visse Betingelser til Livet, som de mente at kunne
naa uden at kæmpe; men da dette ikke lykkedes, havde
de givet sig Livet i Vold, hvorfor de nu styrede omkring
i Verden uden Maal og uden Ror, for tilsidst at ende paa
en eller anden Forsorgelses-Anstalt.

Fatter rullede ned for Vinduerne og forlod Stuen.
Atter laa Stuen i en dyb Stilhed. Den Gamles hule

og syge Bryst arbejdede besværligt, og de korte stødende
Aandedrag lød som en svag motoragtig Stønnen.

Mouritz sad med begge Albuer støttet mod Bordpladen,
og med Hovedet tungt hvilende i begge Hænder. Man
saa' paa hans fjerne drømmende Blik, der stirrede tomt
ud i Rummet, at Tankerne beskæftigede sig med et eller
andet vanskeligt Problem, hvis Løsning satte et alvorligt,
ja næsten smerteligt Præg paa hans unge friske Ansigt...
Ja, for han grublede over Livet — Livet, i al dets alvors¬
fulde Barskhed. Hans fattige Barndom og strenge Lære¬
tid havde vækket nogle mørke og triste Tanker hos ham;
og disse Minder stod nu for ham som en Slags Opdragelse
til Livet, eller maaske var de kun som en Skærsild man
maatte gennemgaa, for senere at kunne faa Adgang til
det virkelige lyse Liv. Ja, med glade Forhaabninger
havde han imødeset den Stund hvori han nu befandt sig;
men hvad havde lian saa opnaaet.. . ? Friheden ... !
Ja... ! Men det var vist ogsaa det eneste Gode. De Ind¬
tryk han hidtil havde modtaget paa Valsen svarede jo
slet ikke til de Formodninger, han som Lærling havde
forestillet sig. Fortrøstningsfuld havde han dengang ladet
de skønne Billeder derude fra den store Verden, rulle
forbi sit indre Øje; men nu følte han kun Skuffelse; thi
overalt saa' han kun Kummer og Elendighed.

(Forsættes.)
hen til den »Janne os> —■

.irrpndelod sin magre Haand langsom glide n0V<''rlt .Øjne - Tankerne vendte tilbage, og atter fandt han g
selv her i Virkelighedens triste Omgive ser.

^Hans spejdende Blik søgte nu rundt
ol!li

S-S >». «• •—
ST«':L havde indset, at I»
somme Sporgen havde pillet ved en "|! v 'Medlidellhedikke var helt læget, følte han en inJrll|ui over sinmed den Gamle; men han ægrede s g ± Udslagdristige Frimodighed, der jo slet ikke var

varmeaf Videbegærlighed, men var udsprunget a a«
Medfølelse h.n o,ede Tor alt. Zsom nu havde gjort den modsatte Vi B havdehavde gjort ondt, hvor han ville have trøstet Han hav^derfor trukket sig beskeden tilbage, og sa
paa Bænken bag Bordet. c»nkedeDen Gamles Øjne strejfede ham, men
han Blikket hen i Krogen og faldt i an { ' MedImidlertid kom Fatter ind for at
et medlidende Blik saa' han paa den

omaane medbeklagende paa Ho'det. Hans man"eaa
, .j^kiet Evnedet vandrede Folk havde givet ham ™ Væbner, somtil at kunne aflæse alle de sørgelige^ tstræv Han be¬tydelig prægede disse Menneskers Ansig • barhøvede slet ikke at spørge om, hvllke , næsten allepaa; thi Erfaringen havde lært ham, a Mennesker,hørte under en og samme Kategorie. i Vunne optagehvis Sind havde været for vege ti a

^ TrængslerKampen mod Livets Forhærdelse, mod ^ fordi deog Modgang; og som ikke kunde vin e havdeIkke magtede at stride. Det var Mennesker,

En Appel.
Vi ved jo alle, at der nu i {lere Aar hersker

stor Arbejdsløshed, og særlig i Tyskland. Vi
ved ogsaa hvorledes det stadig bliver vanske¬
ligere for dem derude, at holde den gaaende,vi kender jo ogsaa det Tryk som udøves over¬
for vores Landsmænd i Udlandet, som med
Aarene, gennem deres Flid og Dygtighed havde
opnaaet at faa det som man kaldte en sikker
Stilling. Vi ved, at det stadig bliver sværere
for mange af dem derude, da de jo ikke er
berettigt til samme Arbejdsløhedsunderstøttelse
som Landets egne Arbejder, og vi ved ogsaa,at de kun i yderste Nød henvender sig til Fattig¬væsenet.
Vi nærmer os Julen, den store Højtid, varher ikke en Lejlighed til at vise vores Hjælp¬somhed, og berede vores arbejdsløse Medlem¬

mer derude en Juleglæde. Vi anbefaler derfor,at Afdelingerne laver en Indsamlingsliste, oglader denne cirkulere, og samtidig appellerervi til alle «Berejste» om at understötte Ind¬samlingen med et Bidrag.
. Indsamlingslisterne og Bidragene indsendesførst i December til Forretnf. H. A. Hansen,Badenerstrasse 60, Zürich, som ogsaa mod¬tager enkelte Bidrag. Resultatet offentliggøresi Bladet.
Med Naverhilsen! Forretningsudvalget.



44

Foreningstneddelelser.
Holstebro. Afdelingen afholdt sin halvaarlige General¬forsamling den 3. Oktober paa Postgaarden.Paa Dagsordenen var Valg af Kasserer og Revisor.Bestyrelsen bestaar nu af J. Jörgensen, Formand. O.Bramm, Kasserer (Genvalg m. Akklamation). H. Graven-gaard og A. Nielsen som Revisorer, og undertegnede somSekretær.
Det vedtoges at fejre Foreningens Stiftelse med etGaasegilde, med paafølgende Bal paa Postgaarden, Lør¬dagen den 7. November. Afdelingen hører jo ikke tilde største i Medlemsantal; men de Naver hvoraf denbestaar var alle enige om at holde fast ved Foreningen,saa vi stadig kan beholde en levedygtig C. U. K.Med Naverhilsen! Mads P.Nielsen, Sekretær.
Ziircher-Foreningen har nu i det sidste Halvaar haftden Glæde, at 2 af dens Stiftere har besøgt Foreningen.Som første Gæst nævner vi I. Chr. Madsen, Samsø, nubosat i Aarhus. Madsen havde desværre kun Tid til atopsøge Naverne i Samkvemslokalet.Derefter kom R. P. Andersen, Fyn, nu bosat i Køben¬havn. Paa Gennemrejse fra en Italienstur benyttedeAndersen Lejligheden til at gøre et Ophold i Zürich,og samtidig opfriske gamle Minder; men siden 1882 daAndersen forlod Zürich, er der forandret saa meget iByen og Omegnen, saa Andersen fandt ikke ret megetuforandret. — Og saa er det jo dog kun godt 50 Aarsiden vi stiftede Foreningen siger Andersen med etungdommeligt Smil. —

Koben,havn-Afdelingen afholder
Lørdag den 31—10. Generalforsamling.» » 14—11. Mortensfest.

» » 5—12. Andespil,og derefter en Svingom. «Berejstes Hus».Anden Juledag, Juletræ med Bal i Veinolds Lokaler.Børnebilletter maa afhentes i god Tid hos Kassereren.Zürich. Paa Generalforsamlingen d. 24.-10.valgtes følgende Medlemmer til Hovedbestyrelsefor C. U.K.: Adolf Rose, Fmd., 18 Stemmer.Jørgen Jensen, Næslfmd., 16 Stemmer. SomBisiddere valgtes Herm. Lindau, Svend W. Hart¬meyer, og Fr.W. Skrøder, med hver 18 Stemmer.
Redaktion og Ekspedition:

H. A. Hansen, Zürich 4.Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.

Marinus Gregers Hansen.
Medlemsbog Nr. 8403 A. Fabriksarbejder, født iGaurslund den 8. Oktober 1879, indmeldt i Frede¬
ricia den 5. December 1926.

Paa en sørgelig Maade har vor Afdeling mistetet af sine stabile Medlemmer. Marinus kom til
Skade under sit Arbejde den 21. September 1931,
og døde Natten efter. Han var en god og stabilKammerat, hans Minde vil blive holdt i Ære.

C. U. K. Fredericia-Afdeling.

Aage Sau.
Medlemsbog Nr. 8296. Montør født i Grenaa den
12. Februar 1890, indmeldt i Odense den 1. Oktober
1930, er afgaaet ved Døden den 15. September 1931.

Odense-Afdelingen.
Ære vatre hans Minde.

Svende!
Rejser I hjem, tilmeld jer da de hjemlige Afdelinger!

Bladet.
Allerede nu, retter jeg en Opfordring til alle voresskrivende Kræfter, om at indsende passende Artikler ogVers til Julenummeret, men indsend det i god Tid, dervedletter i Arbejdet.
Da Afdelingerne jo bedst kender deres gode Kræfter,saa bedes man særlig at opfordre disse til MedarbejdeMed Naverhilsen! Red.

Afstemningsresultatet.
Ved Resultatet fra Zürich har der indsneget sig enFejl, som hermed rettes. Som Sæde for K. U. er derafgivet 16 Ja, og ikke som offentligjort, 16 Nej. Detsamlede Resultat for Sæde for K. U. bliver saaledes,204 Ja, og 43 Nej. Red.

Haue*-fatten ved Defle
anbefales Berejste til Ferieophold.Henv. til: Wilh. Nielsen, Nybosgade 62.Dresden A-

Freibergerplatz 11
(I Närheden af alle Museumerne)Anbefaler pæne Værelser, propreSenge. — Godt og billigt Spisehus.Hulefar, Georg Müller.

Berejstes Hus
Emiliegade 7, Köbenhavn FAnbefales til Familie og Forenings-fester. — Indtil 100 Personer.

Telefon :Inspektoren C. 4900 Hulen. Vester 7928

V! ANBEFALER

STJERNENS
■ ■

OL

j) IL IL IE IH.Møbelpolstrer og DekoratørTelefon Nora 5864
Nörrebrogade 92Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 5 2
Telefon Ryvang 2674 x

Zürich 1 Alkoholfreies!
Restaurant j

Ankengasse 7, Hjörnet af MUnstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.Telefon Eva 1483 Marius.
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en farende Ivend

Etappen.
o ^aa Grund af Krisen, som jo stadig vokser,hf S°t? snai"t er Enehersker i de fleste Lande,r B. for at lette Rejselivet begyndt at
Prette «Etappen» hvor der udbetalesRejseunder-
løh 6 vores rejsende Medlemmer, fore-
at er det kun en Begyndelse; men vi haaber

denne kan udvides, saaledes at vores Med-
mgirier ved Ophold i større Byer, eller saadanne
ye I særlige Seværdigheder, kan faa udbetaltnclerstøttelse, dermed haaber vi at Naverne
^ nindig med at de benytter sig af saadanne^J'gheder, at de ogsaa lægger deres Rejseplanåledes, at de opfrer saa megen Tid i saadanne
Ver» at de beser Seværdighederne; thi først
erved opnaar vi Formaalet ved saadanne Ud-
oetahngssteder.
a I il Foraaret vil der blive gjort et Forsøg paa*aa nogle Rejselegater, som saa sammen med
hf.n®Pde Tilskud, kun skulde benyttes til Ud-
tr a'lng af Dagpenge i ovenfor nævnte Byer.
aaber vi, at de forskellige Institutioner har

tiiaT?øgen at de derved kommer mangeHjælp, som ikke opnaar noget Stipendium;
, ®n..som i de fleste Tilfælde var et saadantværdigt.
Vort første Forsøg paa at oprette saadanne

v aPPen», mødtes med Velvilje fra dem vi hen-
ikt \t 08 ***' kun en enkelt forstod aabenbart
„otV tten- Vi takker for denne Velvilje, og
f '®r nu hos vores rejsende Medlemmer, at
Sptfr, eres at de saadanne Steder er gerne

fæster, det ligger i hele C. U. K. s Interesse.
on«nf a* Arbejdet var det nødvendigt at
lino-1 .nærrnere Regler for saadanne Udbeta-
LovfS er> °g H. B. har derfor i Samklang medne opstillet nedenstaaende Regler,
i Bv ^ T Udbetaling af Rejseunderstøttelse

Km. m°I ingen C- U-'K- Afdeling findes,
bop- j •ec*lemmer der gennem deres Medlems-
fuldt inilf'er' at de mindst i 3 Maaneder med
Skaml r, alt Kontingent har været Medlem af
er tjn"ri eil*ral Understottelses-Kasse (C. U. K.)
alleredr^v?^sesberettigt, saafremt de ikkeue nar modtaget Maximum.

Medlemmer som rejser i Lande hvor der
ingen C. U. K. Afdeling findes; men hvor der
er oprettet «Etappen» er kun Understøttelses-
berettigt naar Medlemsbogen er afmeldt, og deikke staar mere en højest 3 Maaneder til Re¬
stance.

Understøttelsen udgør om Vinteren, 1. Ok¬tober-—31. Marts f. Fr. 20.—, og om Sommeren
1. April—30. September f. Fr. 15.— og ind¬skrives i Medlemsbogen med henholdsvis
S. Fr. 4.— eller S. Fr. 3.—. Maximum udgør1 Aar S. Fr. 24.—, 2/—32.—, 3/—40.-, 4/—56.—,5/—64.— S. Fr.

Har et Medlem modtaget Maximum, saa bort¬
falder Retten til yderligere Understøttelse, ind¬til 52 Ugers Kontingent paa ny er betalt.

Ved Udbetaling tæller man 52 Uger tilbagefra Udbetalingsdagen, og Bidragene maa værefuldt indbetalte.
Fristempler regnes ikke som betalte Bidrag.Medlemmer som paa Turen til Afrika ikkehæver Understøttelse i Nizza, kan faa udbetaltdobbel Understøttelse i Marseille, og Medlem¬

mer som kommer fra Afrika kan faa dobbelUnderstøttelse i Genua.
En ekstra Understøttelse kan udbetales til

understøttelsesberettigede rejsende Medlemmertil Paaske, Pinse og Jul, dog ikke tidligere end5 Dage før disse Højtider.
Den Rejsende har Ret til at hæve Under¬støttelse med en Maaneds Mellemrum i sammeBy, og er understøttelsesberettigt fra den Daghan tiltræder Rejsen; dog gælder denne Ret kun

naar han i Mellemtiden har modtaget Under¬støttelse i en anden By, eller paa anden Maadedokumenterer sin Fraværelse fra Byen.
Understøttelsen indskrives i den hertil be¬stemte Rubrik i Medlemsbogen, og Medlemmetkvitterer paa Blanketten.
Understøttelsen udbetales kun i de fastsatteKontortider, og indtil videre i følgende Byer.

Frankreich:
Marseille: 64 Rue Grignan (Generalkonsulatet).Nizza: 8 Rue Gounod (Vice-Konsulatet).
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Italien:
Genua: Piazza de Marini 4 (Generalkonsulatet).Milano: Via S. Vincenze 22 (Konsulatet).Rom: Via 24° Maggio 14 (Gesandtskabet).Venedig: Calle del Traghette, S. Barnaba 2791(Konsulatet). Hovedbestyrelsen for C. U. K.

Spurvens Död.
Af: Marlin. V. Brabrand.

(Fortsat)Han forstyrredes i sin Grublen ved de hjemvendendeSvendes højrøstede Ankomst. Og snart havde Rejsestuenatter faaet sit sædvanlige Præg. — Opdækkede Smorre-brøds-Pakker, hvis Indhold puttedes ind i en Rækkegumlende Munde, der hyppigt afskylledes ved FlaskernesIndhold — dog ikke uden først at have sendt et paa-passeligt Blik hen mod den aabentstaaende Klappe udtil Køkkenet, hvor Fatter opholdt sig; hvorefter Flaskenlisteligt gled ned i den indvendige Brystlomme.Mouritz's Rejsekammerat, Kristian Ravn, havde — for¬uden en Haandfuld Smaamønter — medbragt tre godePakker Mad, der var bestemt for den Syge og Mouritz;men Gamlingen kunde ikke spise noget; det var, somebbede Livet ganske langsomt ud. Han tog sig en for¬svarlig Dram, som Ravn bød ham, og denne Dram virkedeet Øjeblik oplivende og foraarsagede, at hans Øjne tind¬rede i en feberagtig Glød, og hans sløve Ansigtstrækligesom vaagnede op og smilede naadigt. Men snart blevØjnene trætte og matte og Udtrykket i hans Ansigt atterhendøende.
Ved Sengetid kom Fatter med Lygten. Den Sygerejste sig besværligt fra Stolen og stavrede møjsommeligtlangs Væggen; men Dagens Stillesidden, tilligemed Syg¬dommen, havde gjort hans Lemmer kraftesløse — og hansank i Knæ.
Fatter vilde lade en Læge hente; men den Gamleprotesterede — for han vilde ikke paa Fattiggaarden.Han bad saa mindelig om en Dram; men dette kundedog ikke tillades nu da man saa, hvor alvorlig syg han var.Kristian Ravn tog ham nu i sine kraftige Arme, barham op ad Trappen, klædte ham af og lagde ham tilSengs. Ravn - som var den eneste Svend der i Dagens Løbvar ankommen, rakte Fatter sin Skjorte og sagde; —Værsgo' Fatter! men der er sgu ikke no' et at forskeefter, for jeg samler nemlig ikke paa zoologiske Seværdigheder.
— Naa, naa; det ka' man aldrig vide; svarede Fattermed et lunt Smil.
Fatters ivrige Søgen forblev dog frugtesløs, hvorforhan tog Lygten og vilde gaa; men Ravn forlangte atLygten skulde blive staaende, ifald den Gamle skuldeblive mere syg, hvad Fatter ogsaa tillod. Derefter lagdeRavn sig i den Seng som stod nærmest den Gamlesslukkede Lyset og bød Godnat.I Aften herskede der paa Sovestuen en alvorlig ognedtrykt Stemning; thi man følte ligesom et Pust afDødens Aande drage gennem Stuen. Enkelte kunde dogikke føle denne Alvor, hvorfor de som sædvanlig be¬gyndte at sludre og vrøvle, fortalte Historier, og slog omsig med de gammelkendte forslidte Aandrigheder; mendet var altsammen som noget tomt og virkningsløst, derikke ret kunde fange nogen Interesse eller Opmærksom¬hed, hvorfor det ligesom faldt tungt til Jorden. Manopfordrede saa Kristian Ravn til at lukke Kajen op ogfortælle noget, men han besvarede Opfordringen med

en Formaning om at respektere Øjeblikkets Alvor, hvor¬
efter det forblev stille.

Ud paa Natten vaagnede Ravn ved den Syges højlydt
Rallen. Han stod op, tændte Lyset og skød Bukserne pa^
Derefter vækkede han Mouritz for at han skulde hente
Lægen; men den Syge rystede afværgende paa sit ganile
Hoved, og Læberne bævrede anstrengt, som vilde de tale«
men formaaede det ikke.

Mouritz blev bevæget og hviskede næppe hørligt;
Nej, han skal ikke paa Fattiggaarden. Lad ham dø her'

Forunderligt! hvor Livets sidste Gnist kan skærpe et
Menneskets Sanser, som vilde de udfolde deres sidste
Kraft inden de helt udslukkes — ja, som det ned¬
brændende Tællelys i Stagen; thi den Syge havde virkelig
opfattet hvad Mouritz havde hvisket, og en Antydning af
blandet Tilfredshed og Smil lagde sig over den Døendes
Ansigtstræk.

Imidlertid var flere af Svendene nu vaagnede, og stod
. bar Skjorte omkring Sengen. Den Syge lod langsom'
sit matte Blik glide henover de Omkringstaaende, so®
vilde han sige dem det sidste Farvei.

Med en anstrengende Bevægelse forsøgte han at løf'e
Hovedet fra Puden; og ud mellem de dirrende Læbe'
læspede han nogle hæse og utydelige Ord. Kristian lagde
sit Øre til hans Mund og opfattede Ordene som — Drid . •'
Drik ... !

Mouritz hentede et Glas Vand; men Gamlingen rystede
fortvivlet paa Hovedet, og med en anspandt Udfoldelse
af sin sidste Kraft, hvislede det ud mellem de blodløse
Læber — Dra ... Dra'm ... !

Som en Skygge fra den drivende Sky under Solen*
fo'r et mørkt Udtryk henover Svendenes alvorlige AB'
sigter — kun Een tillod sig at være vittig, idet han i e®
raa Tone sagde; Aa, la' ham bare faa en Dram med paa
hans sidste lange Rejse. Men denne frække Bemærkning
straffedes med vrede og foragtelige Blikke fra de andre
Svende, hvorefter Fredsforstyrreren luskede i Seng.

Nu løftede Ravn varsomt den Syges Hoved og hældte
lidt Vand ned mellem de blege aabentstaaende Læber;
men en gurglende Lyd prustedes det ud igen og flod ned
over Mundvigenes dybtliggende Furer.

Staldlygten kastede sit matte Skær henover det magre
skægstubbede Ansigt; det fremmanede Alvoren paa
Omkringstaaendes vejrbidte Ansigter, og Alles Blikk6
var rettet mod den Syge. De mange tætstaaende Legeme1,
kastede en uformlig Skyggeflade henover Gulvet, og
denne Skyggeflade løftede de nærmeststaaende Senge
op over sig, som vilde de iklæde sig Sorgens sorte Flor.

Pludselig fo'r et Juk igennem den Syges Krop. Ha"
gispede efter Luft og slog Øjnene op som nu var brustne-
Saa laa han ganske stille hen; man hørte end ikke hans
Aandedræt. Han begyndte at famle med sine magre
Hænder, som vilde han bede; men Fingrene stødte imodhinanden: det var, som forsøgte de, at gentage noge''der forlængst var glemt.

Mouritz sammenfoldede Gamlingens Hænder, og e'Glimt lyste op i de brustne Øjne, som vilde han sige TakDen dybeste Stilhed herskede i Stuen: det var, son1kunde man høre Aandens Svæven, Tankens Flugt ogTidens Driven.
Fra Mouritz's Tanke steg en stille Bøn op til Gudfor dette Menneske, hvis kvalfulde Hjerte havde lidt ogstridt her paa Jorden, og hvis Sjæl trængte til Barni'hjertighed.
Et dybt Aandedrag fra den Syge var Svaret pailMouritz s Bøn, og en smilfuld Ro over den Dødes Ansig'var Tegnet paa Bønhørelse.
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(| Foreningsmeddelelser. |
Aarhus. Afdelingen afholdt den 16. Oktober et Ande¬

spil, som gav et pænt Overskud til Kassen. Den 10. Ok¬
tober var der gemytlig Huleaften med gratis Pølser, som
Hulefatter trakterede med, i Anledning af at han fra-
traadte som Hulefatter.

Lørdag den 24. Oktober afholdtes Generalforsamling
hvor undertegnede valgtes til Formand.

Med kraftige Naverhilsener! E.Ørtenblad.
Horsens. Den 3. Oktober afholdt vi vores ordinære

Generalforsamling. Til Dirigent valgtes Murer A. Svend¬
sen. Beretning og Regnskab godkendtes.

Til Formand valgtes Tømrer, H. Nielsen, til Sekretær,
Maler, V. Christoffersen, som Næstformand, Kasserer og
Lokalinspektør genvalgtes henholdsvis Instrumentmager

Falkencrone, Murer P. Bendixen og Malermester E.
Petersen. Til Suppleant valgtes Snedker Henry Ras¬
mussen.

Det blev besluttet at afholde Pakkefest Andespil,
•'uletræ samt Karneval i Lighed med de foregaaende
Aar. —

Lørdag den 17. Okt. afholdtes Pakkefesten i «Hulen».
Murer a" Svendsen var Auktionsholder, et Hverv, som
han egnede sig fortreffeligt til. Medlemmerne havde
hragt mange Pakker ined sig, saavel humoristiske som
værdifulde^ En særlig Tak til Skræddermester Ryfordt
°g Drejermester Juul. Festen gav et Overskud paa ca.
40— Kr. til den slunkne Lokalkasse. 25 Personer deltog
i Festen, som gik udmærket fra først til sidst.

tJMed kraftig Naverhilsen! Henry Nielsen.
København. Lørdag den 31. Oktober afholdtes den

halvaarlige ord. Generalforsamling i «Berejstes Hus#.
Til Dirigent valgtes Lauritz Petersen, og til Sekretær
C. Schmigalle. Protokollen oplæstes og godkendtes. _iu
næste Punkt gav Formanden i korte Træk et Resume at
vore Foranstaltninger i det forløbne Halvaar, saasom
Pinseudflugt, Naverstævnet, Pakkefest, Fugleskydm g.
Dameaften med Foredrag og Lysbilledet, o a
Snedkermester Torp, og til Slut Efteraarsfesten.

Tilgangen af Medlemmer har været 10, og Aigang 10.
Det samlede Medlemsantal er 70. Formanden me
endvidere, at Medlem Axel Petersen, Algier, ®r a ®
ved Døden, og blev begravet paa Bispebjerg ir tei,<u
Forsamlingen rejste sig til hans Minde.

Til næste Punkt «Kassererens Beretning» ™v' .

det trykte Regnskab, og dette blev efter en i
kussion godkendt.

„ T, P„tprt!pnVed Valg af Bestyrelse genvalgtes Jørgen •
til Kasserer, til Næstformand valgtes Søegai ,
elsesmedlem Holger Andersen, som Supplean , • u
sen, til Revisor E. Gottschalk.

Som næste Punkt paa Dagsordenen stod ot _ »
med eller uden Damer. Ved Afstemningen

være

«.Berejstes

VHV/l UUCli 17UU1V/1 • '

at der var 13 for 10 imod, Gildet ska
med Damer, og afholdtes den 14. Novem er i
Hus».

Præmiekeglespillet fastsattes til Lørdag den 7. No¬
vember. Til Punkt «Eventuelt» havde flere Medlemmer
Ordet til lokale Anliggender, og Kl. 12 kunde Dirigenten

ned Tak for
Orden. c. Schmigalle. Sekretær

uraei til lokale Anliggender, og xv*.• d Ro ogslutte Generalforsamlingen, ^sJhmigaue, Sekretær.
Lørdag den 14. November a fb <» 1 d tes vort

i ng"Be s 1u t -tensgilde i Hulen; men efter Generalforsam
ning, denne Gang med Damer.

Paa Indtegningslisten var opført ca. 70 Deltagere.
Salen i «Berejstes Hus» var af det dertil valgte Fest¬
udvalg, paa det skønneste Dekoreret, og Maler Thaustrup
havde fremtryllet en Serie humoristiske Billeder, som
gjorde Lykke.

Kl. 8K> gik man til Bords, og der serveredes først
Spegesild og Kartoffelsalat, med dertilhørende 01 og
Snaps. — Derefter kom Gaasesteg med Rødkaal og
Kartofler, og det maa konstateres at Maden var ud¬
mærket, hvilket kommer Økonomaen, Fru Christiansen
til Ære.

Ved Bordet holdtes forskellige Taler, og der blev af¬
sunget nogle humoristiske Sange af forskellige Forfattere,
deriblandt af vor gamle Visedigter, Vilh. Lange, som ogsaa
fik et Klap derfor af Deltagerne.

Efter Spisningen uddeltes kulørte Papierhuer, og
Stemningen steg nogle Grader. Salen blev nu ryddet og
«Naverkvartetten» holdt sit Indtog, derpaa begyndte
Dansen, som varede til hen paa Morgenstunden.

Det var vor første Mortensgilde med Damer, og det
viste sig at Foranstaltningen var vellykket, alt i alt en
dejlig Naverfest. C. Sch.

Stockholm. Afdelingen afholdt den 9. Oktober sin
halvaarlige Generalforsamling. Som Bestyrelsesmedlem¬
mer valgtes til Formand, G. Nilsson, og til Kasserer gen¬
valgtes N. Persson, som Sekretær, J. Klette.

Lørdagen den 17. Oktober fejrede Naverne i Stockholm
deres 18aarige Stiftelsesfest paa Fisketorprestauranten,
cirka 40 Personer iberegnet Damer var nærværende.
Festbegyndelsen var fastsat til Kl. 8,30 og ved den Tid
havde de fleste af Naverne indfundet sig, da alle var
forsamlede kunde man sætte sig til Bords, som stod
dækket med megen god Mad. Festen aabnedes af Afde¬
lingens Formand, G.Nilsson, som paa Klubbens Vegne
bød Naverne Velkommen. Festkommiteens Medlemmer,
Simonsen og Sørensen, havde som gode Naverværter
ordnet det saadant, at vi alle fik en Plads i Nærheden af
Fadet. Vi lod Maden smage os, og da vi havde faaet
nogle Snapse kunde man mærke at Stemningen begyndte
at stige, vor gamle Naversang «.kling kling klang, vi er
de raske Naver» blev sunget med klare Stemmer. Medens
vi spiste begyndte Musikken at spille inde i den stor Sal,
og da vi nu var bleven mætte, og Snapsen var drukket,
saa rejste vi os veltilfredse fra Bordet, og gik ind i Salen
for at danse.
Musiken spillede nu op til Dans, og Naverne var ikke
længe om at finde sin Dame, og dermed var Festen paasit Højdepunkt. Efter nogle Danse blev Kaffen serveretved smaa Borde i Dansesalen, og vores Værter kom frem
med Cognacflasken for at «gi en lille en».

I en Pause imellem Dansene forekom en Ceremonieaf mere alvorlig Natur. Formanden meddelte i en Tak,at vor Kammerat Svend Hansen havde tilhørt Klubbeni 10 Aar, og overrakte ham i den Anledning et Flag medKlubbens Mærke, samme Udmærkelse som Klubben ud¬deler til Medlemmer som har tilhørt Klubben i over10 Aar.
Nilsson oplyste ogsaa i sin Tale, at Klubben nu var18 Aar gammel, og at den var bleven større for hvertAar, i den sidste Tid var der optaget flere nye Medlem¬mer. Efter Talen overgik vi til den mere gemytlige Delaf Aftenen, vor gamle kendte Cabaretstjerne indenforKlubben, Kammerat Bjørnholdt, med sin Søster, FruRasmudsen, optraadte med hele deres Repertoire, Parretsang flere Duetter tilsammen, og gjorde Lykke. Nilssontog Bifald hjem ved sin Optræden med Navertysk.
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Dansen fortsattes, senere blev Damernes Skaal druk¬ket flere Gange. Da Kl. nærmede sig 2, saa var det Tidtil at tænke paa at komme hjem, Naverne havde atterhaft en morsom Aften, og det var svært at holde op; menefter et Paar ekstra Danse maatte vi afslutte Festen, ogi smaa Selskaber tog Naverne tilbage til Byen. Aftener-havde været god, og vi havde at Grund til at være til¬fredse.

Stockholm, i Oktober. .7. Klitte, Sekretær.
Odder. Afdelingen afholdt sin halvaarlige General¬forsamling Lørdag den 24. Oktober. Det var en mindrevellykket Generalforsamling, da der kun mödte 6 Mand;men forhaabentlig vaagner Naverne op til Daad igen ogmøder mere fuldtallig til Møderne i Fremtiden.Formanden aflagde Beretningen som blev godkendt.Kassereren oplærte det reviderede Regnskab, som god¬kendtes uden Diskussion. Til Bestyrelsen genvalgtesTømrermester J. Jørgensen, som Kasserer, til Næst¬formand, Drejermester J. Jepsen, Skramleriforvalter blevMalermester Th. Kruse, Suppleant til Bestyrelsen, SlagterRavn. Snedker Dalgaard genvalgtes til Revisor, og ny¬valgt blev Baber Anderson.
Restancelisten drøftedes og godkendtes. Under «Even¬tuelt» var der ikke meget at drofte, Mødeaftenen blevforandret fra 4 Lørdag, til sidste Lørdag i Maaneden.Med Naverhilsen!

H.Holm.
Zürich. Ved den ordinære Generalforsamling den24. Oktober, genvalgtes til Lokalbestyrelse: JørgenJensen, Formand. Carl Hansen, Kasserer. HermannLindau, Sekretær. Nyvalgt blev H. A. Hansen, Næst¬formand. Kai Andersen, Bibliothekar. Endvidere valgtesE.Hansen til Lokalkasserevisor. Valgene til H. B. blevoffentligjort i forrige N° af Bladet, kun rettes dette der¬hen, at Fr. W. Skräder, blev valgt til Næstformand.Den 31. Oktober afholdtes Andenspillet, og som sæd-

•mli >■ kun 1 • r Æ- •, •Flasker Aalborg. Alle kunde jo ikke vinde, man maattetage til Trøst, at næste Gang kom saa Turen. Overskudetgik til gratis Punsch.
Aftenens Sentation var de to valsende, danske Har¬monikaspillere, som var engageret til at spille til Dansen,og alle vare tilfredse med dette Engagement, for det gavStemning i Hulen, da de to Kunstnere begyndte. VorSolist, Kai Andersen, gav ogsaa flere Numre. Svendborgikke at forglemme, som gav sit Afskedsnummer. VedMorgengry sluttedes denne vellykkede Fest.Med Naverhilsen! Herm. Lindau, Sekretær.

Til Afdelingerne i Skandinavien.
Paa Grund af Kronens Fald, har H. B. be¬sluttet at oprette en Bankkonto i Danmark,hvortil Kassererne saa indsender de Belob soffl

er bestemt til Hovedkassen. Nærmere Oplysningfolger pr. Cirkulære, indtil da, indsendes ingenPenge fra Skandinavien. H. B.

Advarsel.
Hermed advares alle Bladets Læsere forSimon Balsam, Korrespondent, født i Stockholmden 15. August 1910 (Pas N° 58, udstedt i Stock¬

holm). Simon Balsam som er en meget sledskPerson, har baade i Bern og i Zürich laant Pengepaa et Foregivende, som bag efter viste sig aivisere Løgn, han forduftede baade fra Bern ogZürich uden at lade høre fra sig. Hvis nogenkan opgive hans Adresse saa indsend den til
Forretningsføreren. H. B.

Indsamlingen til de Arbejdsløse derude.
Afdelingerne derude, som har Arbejdsløsesom ønsker at komme i Betragtning, bedes ind¬sende Beretning om Antallet af disse, og hvorlænge Vedkommende har været arbejdsløs.Beretningen indsendes snarest til Forretnings¬føreren.

Bladet.
Allerede nu, retter jeg en Opfordring til alle voresskrivende Kræfter, om at indsende passende Artikler ogVers til Julenummeret, men indsend det i god Tid, dervedletter i Arbejdet.
Da Afdelingerne jo bedst kender deres gode Kræftersaa bedes man særlig at opfordre disse til MedarbejdeMed Naverhilsen! Red.

7Zau&i-føqtteH ved Uefée
anbefales Berejste til Ferieophold.
Henv. til: Wilh. Nielsen, Nybosgade 62.

Redaktion og Ekspedition:
H. A. Hansen, Zürich 4.

Druck: Genossenschaftsdruckerei Zürich.Dresden A - Braunschweiger Hoi
Freibergerplatz 11

(I Närheden af alle Museumerne)Anbefaler pæne Værelser, propreSenge. Godt og billigt Spisehus.Hulefar, Georg Müller.

V! ANBEFALER

STJERNENS
lir ÖL

ZUriGh 1 ■ Restaurant
Ankengasse 7, Hjörnet af Münstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,
The, Chokolade. Familie Höger.Berejstes Hus

Emiliegade 7, Köbenhavn FAnbefales til Familie og Forenings-fester. Indtil 100 Personer.
Telefon :Inspektören C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. 1. 1WI® iL SLIERMøbelpolstrer og DekoratørTelefon Nora 5864
Nörrebrogade 92Medlem af C. U. K.

Privat: Venøgade 5 2
Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybböl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn
Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.Telefon Eva 1483 Marius.



Hutl stille Ifen na fil de smukke 'loner.
faer höjlidsfuldl frafaarne ringes ud;
Cffü qennei» disse iKnevlens Vlup mod Wlalmen
(forkyndes os det skanne JuleJBud.
g,)ef Cßud sow trænger ind i Jlottes . fa/e,
tøog ligefuldt, udi hver fattig Q/raa ;
cp'„t l,,inS!er landevejens tvende til at standse,
©g for en Ød blandt Venner sig af slaa.
(Rr der - end langt fra iHjemlands tune hdrne.
(fjed (Julens Øiel, al glemme ~ hvad de led,
Sfif Sfult os} (Kulde medens at de fared paa

landevejen gennem Sf.ovni og Sine.
C£0r ref at blive mæt og gennemvarment

faa tændt Glöder paa deu blege Wind,
(Faa lukket op, saa der er Wads derinde;
Oii Julen fejres maa med muntert Jincl
r-n r , (Js.rpds o-V Riv hinanden ztzaanaen9aa slut vor JS-ieas 3 s

t w.



Den gamles Julafton.Min vän resemontören och jag sitta i det lugna hemmetshägn och tala om tiderna. Min vän har rest mycket ochhar kännedom om naverorganisation men har aldrig självvelat gå med i den.
Jaha, det är inte långt kvar till Jul, får se om manfår vara hemma denna gången, säger vännen. I fjol varjag på resa. Fick en anläggning i Spanien att se över.Det vår något som kronglade och så fick man order att resafast det inte var mer än fjorten dagar till Jul. Jag varmildast sagt förbaskad och ville krongla mig ifrån denresan men det gick inte, jag måste i väg.Men så ska ni också få betala en dyr resa tänkte jagoch gjorde upp en resroute så urfånig och lång att firmanskulle få bli klok på att den inte ostraffat skickade i vägen man från sin familj då Nordens största högtid stod fördörren. Jag skulle resa på dagarna och lägga mig in påHotell varje natt. Och där det såg utt gå för fort medsnälltåg där skulle jag använda persontåg även om detså skulle bli med fjärde klass. Sagt och gjort! Förstanatten sov jag Kongens By, den andre i Hamburg ochsedan gick det sakta mak genom Tyskland, så mycketZigzag som möjligt och långt i från några dagsresor, nejsnarare halva. Det är ju inte ofta man får se sig om dåman resor för firmon, det blir att sova på tåget och huggai att arbeta så snart man kommer fram. Men nu tog jagskadan igen på ett rejält sätt. Och då var det en sköneftermiddag då jag steg ut från bangården i «Kleindorf»som jag blev tilltalad av en gammal man. «Behöver nivägvisare min herre» spords han och hade tänkt attfortsätta, men grundad på en liten upptäkt förekom jaghonom på svenska, «ja, finns det något att visa i den härstan, så kan vi ju resonnera om betalningen.» Om hanblev häpen, jo det vill jag lova, men blott för ett ögon¬blick. A jesses, kommer det en svensk vid den här tidenpå året. Jo jo men. Och hur det nu var så sutta vi om¬sider vid en seidel öl i «Hottellets» resturant och efterhand fick jag veta rätt mycket om den gamles levnads¬historia.

Den var ju inte så märklig, snarare vanlig för denkategori av folk han kommit att tillhöra. Han hade restut från sitt nordiska hem vid unga år, besökt de flestaländer i Europa och lite till, varit hemma ett par gångeroch rest ut igen. Oron hade gripet honom, då han vardär ute längtade han hem och då han var hemma villehan ut. Altså vanliga kämstor för folk som reser ut vidunga år. Så hade han träffat henne som skulla bli hanskamrat för livet och från och med denna stund var hanbosat för alltid.
Mycket hade inträffat som den gamle omtalade, kriget— svälten, förhoppningernas å som följde derpå och såden stora arbetslösheten som nu var rådande «Det äisom et ödets skickelse» sade den gamle att då vid ungaar inget hinder var så stort att det kunde förhinder migatt resa dit hän jag fick ett infall att fara, det nu skallvara så onmöjligt at komma bort frå denna lilla håla.Nu är det stopp onmöjligt för en gammal man att fånågot att göra. Under kriget svalt vi men vi hade arbetesom skingrade tankarna. Nu är det inte fullt så illa ställt

i näringshänseende men pu — u så langsåmt. Man leverpå ett existensminimum, och trånar, bara trånar.

m ar y/Att söcka få arbete är fåfängt. Den enda möjlighetentill en smula «extra» är att träffa på främlingar vid «Bahn¬hof» och där är konkurens må ni tro. De yngre, flinkareta hand om engelsmän och amerikaner. Det är endastdå de sälsynta skandinaverna komma som jag får före¬träde. Och nu är förrästen säsongen slut för länge sedan-Min vän montören gjorde ett uppehåll och liksomtänkte sig för innan han berättade mera. Efter någrabloss på sin nytända sigar fortsattes han.
Som de vet min vän så är jag inte mycket för sprit ochförakter i grunden superi, vilket dock inte hindrar migatt alltid hava en fickflaska med kognak med mig påresor. Ofta nog är cognaken orörd med hem till Sverigeigen. Jag hade glömt att få med någon plunta den härgången, men i Köpenhamn reparerade jag skadan medatt köpa en en lommeflaske med «Aalborg akvavit», denkunde ju göra samma nytta i fall det behövdes. Som jagnu satt där och samtalade med den gamle mannen så fältdet mig in att han måhända var hungrig. Jag spordehonom om jag fick bjuda på en måltid mat. Han tackadejakande. Ja, så kom talet på «Aalborgaren». Det kan välsmake menade jag, det var väl inte i går ni fick en sådan-— Nej det var det inte, och nej tack det skall inte varanågon i dag heller. «Så, ni är absolutist?» — Nej det ärjag inte, men jag vill inte skaffa mig en illusion i dettaförbannade tidsskrede.

Skulle jag börja dricka så skulle det strax komma attse ljusare ut, för att i morgon reagere och återgå i gråastegrått. Nej tack då är det bättre att det är grått för jämnan-Om några dagar har vi Juleaften och då blir det ingengås och ingen skinka och ingen gröt. — Det blir einWurst, ein Stückchen Brot und ein Bier, und dann schlafengehen, och så vakna igen Juldagsmorgonen och börja detvanliga trånandet igen, dådlös dag frå dag.Fickflaskan kom sålunda icke fram. Samtalat fortsatteemeller tid. «Jaså ni känner till naverna sade gamlingendå ni svarade mig på svenska.» Jag omtalade huru jaglärt känna till naverna och frågada om de voro många istaden. rSaa vitt jag vet är jag ensam. På den tiden närdet var normalt i världen var man aldrig ensam, det komständigt nya i stället dem som reste men de hava nudragit hemåt alla och glömt naveridén och några nyakunna ju numera inte komma.» — Jag invände då attdet är så med människorna, de glömma det som varit fördet nya som kommer i deras väg. «Ja, de göra så och jaghade kanske gjort likadant om jag blivit bofast i Skandi¬navien, men nu är jag inte det och naverna kommer jaginte at lämna så länge jag lever och organisationen bestårfast jag inte har ett dyft mera fördel av den än de somäro där hemma.»
Ja, så sutto vi länge och samtalade och ibland blev detpauser då ingen av oss yttrade något. Jag såa då tydligthuru gamlingen grundade på något. Han tog i min arm-Landsman du ville nyss bjuda mig på en Aalborg ochjag vil ingen ha i dag, har de något emot att ge mig dentil Julafton.» — «Nej, vist inte, tag hela flaskan, den ärju liten, rymmer tre hela suppar.» — Tak, nu skall deti alla fall bli fest på Julafton. När Mutter ställt framJulmaten — korvenpotatisen och rågbrödet — då tar jagfram pluntan och ett glas och då skall jag skåla mednaverna. Skål alla Gutter i hemlandet och här de hoppas
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.julfisken smakar bra. Skål alle Drenge, välbekomme tillgåsestej så fet som alltid. Och skål alla Gossar vid smör¬
gåsbord och julskinka. Och skål paa dej Mutter du hardet lika gott som jag. Och då jag taget dessa tre då äijag full och då kan jag drömma ljusa tider som skalkomma men mest om de som varit. Jag skall drömma
mig tillbaka til den tid då världen låg öppen för de unga
som ville ut för att se sig om. Jag kommer då att glömmaden ekonomiska förbannelsens tryk varunder vi nu sucka,
nationaliteternas trångsyn som hindrar de arbetande
bland folken att bekanta sig med varandra och — — —ja, han höll ett långt tal för mig fyllt av bitterhet och
melankoli.

,,Vi skildes åt sedan han fått min adress och lovat att
skriva efter Julen.

„ ,Da jag senare kom hem igen låg det brev ifrån den
gamle och detta kan du själv få läsa. Min ven rese¬
montören räkte mig ett papper å vilket jag laste:

Kleindorf, Juldagen 1930.

&ode landsman/
Tak för den angenäma aftonen på Hotell C1... J111?*är föränderligt och så blev ritualen or " a '

.var ute ett slag och drev på dagen och ratt so J U
vad får jag väl se, jo, ett par unga naver med sack p
rygg och stav i hand. De voro på vag non u

tingen annat att tänka sig än att gå till schlafe På |ogFöljaktligen tog jag dem med hem. De v ■ <
...

_namig över natten. För de inbesparade harbergsavg ^köpte de smör, sa vi frossade för en gångs si
varaAalborgaren delade vi på fyra* Mutter ii
sjnmed. Det var mycket pojkarna hade at fortal]
^valsetur och uppfriskande var det for en 8'
gQmatt komma tillsammans med så raska un§vågat försöket att valsa på gammalt rejält san^Din tacksamme . son.

* * gui»*
0(f selv om derude, hvor Naven < ' "
Ham sjælden nu Arbejde vere\\ oPndtEt Budskab til Julen, dog blivet , Denter.Om Ung eller Gammel, vi Sammenhol

Glædelig Fest, man hører i Talen,
Og vi tror paa en lysnende Värn, , ,

Skaal, kære Naver, stød an me ' pn(te AarLad os trykke Din Haand, i det o
w fLorenz Møller, Dusseldori

En Juleoplevelse fra Ugdonistiden.
I lange Tider liar Jordens Loft været dækket af et Slør,

Regnen har ustanselig sivet ned. Landskabet har faaet et
graat og kedeligt Overtræk. — Den vilde Novembervind
har fejet Efteraarets spraglede Farvepragt ned fra sit liøjeStade, nu ligger det som et fugtigt Tæppe og skærmer den
slumrende brune Jordsubstans imod Vinterkulden. TykkeTaager dækker Solstraalernes i Spektra, i Naturen er
alt "ode. Denne ejendommelige Stemning og Duft somStofferne under Opløsningsprocessen afgiver, afspejlersia' ogsaa i Menneskets metapysiske Tankesystem. — I det
yderste Nord begynder en Stjerne at tændes, som et Nord¬
lys i den lange Polarnat. Vi aner, at der inden ret længef'orestaai' et Vendepunkt i Naturens Lyssystem. Kulden
bliver mere gennemtrængende, og Skoven iklæder sigsin skønneste Vinterdragt. — Vi mærker det ogsaa, i deforventningsfulde Barneøjne, paa Menneskers Færden
for at smykke By og Udsalgsteder, paa de venlige Broder-skabsfølelser der i Tiden op mod Julen bemægtiger sigdet følsomme menneskelige Sind. Selv for en gammelSvend som forlængst har lukket Eventyrets Porte til, ogfortøjet Skuden i sikker Havn, udebliver denne Ejen¬dommelighed ikke. Det centrale ved denne Højtid er
Hjælpsomheden. Blandt de rejsende Svende var det fint,
som stod øverst paa Listen af de uskrevne Love. Jeg-mindes en Jul, hvor jeg selv stod iblandt dem, der ikke
vidste hvad Dagen i Morgen vilde bringe mest af: Sult
eller Kulde? Vi var to, som sammen søgte at gøre Tiden
behagelig for hinanden i den Periode, som i Reglen formit Fag er mangelfuld paa Arbejde. Da denne Tid bedst

I og billigst kan tilendebringes som Forplejningsturist,snørede vi vor Randsel for at bese den svejtsiske Natur,til Fods.
Besværligheden fra Ungdomstidens Vandreliv tabersig i Erindringen, alene de gode Minder efterlader etvarigt Indtryk. Af det grove Islæt bliver næsten intettilbage, dog oplevede vi mange Timer paa disse voresVandringer, hvor Humøret var langt nede; men Ung¬dommens aldrig manglende Energi hjalp os over Van¬skelighederne. — Jeg husker, at vi den 24. Decemberkom valsende ad en Vej, uden Haab om at kunne fejredenne Aften i Samvær med Landsmænd, maaske maattevi tage til Takke med et eller andet Herberge, eller iværste Fald paa en Politistation. — Stor blev derforGlæden da vi henad Aften fik en gammel By i Sigte hvorvi vidste, at der fandtes en Afdeling af «C. U. K.». For¬manden i denne Afdeling var min gamle Lærekammerat,Gesynet efter de mange Aars Forløb var stor, vi blevbænket, og sammen med de øvrige Naver der paa Pladsenhavde vi en rigtig gemytlig Juleaften. Vi blev beværtetmed god dansk Mad, Snaps og 01 manglede heller ikke.Sang og Taler vekslede med munter Skæmt, Resultatetderaf blev, at vi efter de sidste Ugers Strabadser saa atsige følte os som hjemme igen, alene heraf ser vi hvadBetydning det har for en rejsende Svend at staa i enForening som «C. U. K.». —

Da vi nogle Dage senere ved en Kammerats Hjælpfandt Arbejde samme Sted, var Glæden fuldkommen. EnJuleaften tilbragt under saadanne Former glemmes ikkesaa let.
E. Petersen, Horsens.

f^cirdmeyer. tft



(Julestemning.
Nu er det Jul igen,
Og med den dukker Minderne frem.Minder saa lyse og glade,
Fru Barndommens herlige Dage.Tiden da blandt vore käre i Hjemmet vi sad,Og fejrede Jul saa trykt og glad.Kendte dengang ej Sorg eller Nöd,Plejet vi blev i Hjemmets Skod
Far og Mor og Söskende käre,
Gensidig Presenter man fik levere,Og Gläde der blev i det lille Kor,Naar Pakkerne laa brudt paa det lange Bord.Overraskelser til alle der var,
Först kom et Par Strömper det gik til Far,Og saa en Salmebog med Stil saa stor,Den blev overragt til Mor.
Store Bror et Par Sköjter fik.
Han tog dein paa og hen over Gulvet han gik.Og kunde han faaét beholdt dem paa,Saa i Seng med dem han vist vilde gaa.Store Söster sig et Syskrin fik,Et lille Vakkert med Naalebestik,Og med det hun paa alting Skik skulde faa,Saa ej vi med hullede Klär skulde gaa.Til Söster Lill en Dukke kom frem,Pyntet som en Prinsesse fra et fyrsteligt Hjem.Aa! saadan en Gläde — da hun fik den at sé,Jublende med Dukken hun dansede,Loved den Karameller med mere,Bare den god og artig vilde väre.Men fra en Aeske kom tittende frem,En Här med beväbnede Tinsoldater,Der raskt til Thor marcherede hen,Han straks som en stor General sig fölte,Kommandoord til Höjre og Venstre han brölte.Saa! nu Soldater, nu skal vi slaas!

Pers Papsoldater, skul snart bli til Bans!
Hvis de vil slaas med os.

Men Pér til Thor traadte hen
Og sa! du käre Bror og gode Ven!
Mine Soldater ej mer jeg tager frem;
Thi Krig er Mord — og imod Guds Fred.
Fred! der i Dag, til Hyrderne forkyndet blev,
Og er til Menneskenes Velbehag,
Derfor maa det väre alles Sag,
At väre mod Krigen: fremelske Freden,
Til Velsignelse for hele Menneskeheden;
Men kom hen til mig Thor,
Og sé hvad jeg har faaet af Mor,
Et Skrin med Farver i alle Kulörer,
Og nu jeg maler hvad vi behöver.
Til dig skal jeg male en Hest saa stor,
Rigtig en fager, om du mig tror,
Til Far og Mor, et Hus jeg ril male,
Saa de kan ha et Hjem, paa sine gamle Dage.Ja! alt muligt jeg male vil,
Bare jeg faar Tid dertil.

Ja nu er Pér vokset op bleven en Mand.
Opholder sig i fremmed Land.
Julen derude saa ofte han fejrede.
Som oftest blandt Skandinaver han da sig lejrede:Hvor der blev festet i Fryd og Gammen,
Naar, Naverne Juleaften kom sammen.

Rigtig en hjemlig Jul de fik,
Med Juleträ, dejlig Mad, og Pakker efter HjemmetsOg selv om i fremmed Lund de var, / SkikMindet om Hjemmels Jul hos sig de bar.
Og disse Minder ,den Aften, saa stärkt dukker frem,At Näven det fölte, som Jul i sit Barndomshjem.

0. Martliinsen-
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'Hwl' tøÆN/m

EN GAMLE SVENDS JULEAFTEN.
Del rusked og rev med Storm fra Nordøst
i Vejtræernes bladløse Kroner
med Frost og Sne over Jyllands Ky•
den Julekvæld fremtoner.

En enlig Vandrer paa Vejen guar
i Decemberskumringens Time
hans Fod er træt, graa er hans Ha
bekymret er hans Mine.

Han kæmper sig frem, mod 1
som gaar gennem de luvslidt
det gyser i huns gamle krop,
naar Sneen Kinden væder.

Alt hur hun vandret flere Døgn
af Sult er han nærved at segne
frem har han stridt, Døgn ef
mod Hjemmet og Barndomseg

Aar er henrundne siden han drog
fra Hjemmet til fremmede Luna ,
meget er set, som ham betog
med Beundring, det mua hun s

Men han blev gammel, det gik l""1 Hcl
da blev han underlig tiltno
saa brød han op, en stille v «.
gik mod Hjemmel hvor «Mor» hun

Han vilde se engang endnu
de gammelkendte Steder,
hvor ■ lille Mor», med kærlig Hu,
delle hans Sorg og Glæder.

Nu er hun Død og hviler all
under Korset i sorten Mulde,
han syndtes hun havde fra Gracen kaldI
hjem vilde han og skulde.

Alt skimter han Lyse! i Kirken hist
nu prædiker de Julen derinde,
mod Graven han vakler hen, hvor sidst
hans Sorgens Taarer rinde.

Maalet er nauet, nu er han træl
efter Vejens besværlige Mile,
han griber til Hjertet, det giver et Sæt,en stakket Stund vil han hvile.

Træl falder han paa Graven hen
for Øret det kimer og kalder,han mumler «Lille Mor» her er jeg igen,mens Sneen nu stille falder.

Døden ham tog, den gumle Mand,med Smil han ligger om Munden,hjemme hos «Mor» i Fædreland
er Julen for ham oprunden.

Ba— Bu—
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Over Kanalen.
Hvor var det jeg saa ham første Gang? Detvar dernede bag Gemmi tror jeg, der hvor dehøje Klipper skygger over Dalen og Vild¬bækken bruser frem under Kastaniernes mørkeKroner. — Der laa Lys over Landskabet og derstod Duft fra tusinder Blomster. — Saa fulgtesvi sammen op over Alpen hvor SennernesJodlen og Hjordernes melodiske Bjældeklangafbryder Stilheden. Og medens vi saaledesstiger, Time efter Time, fortæller han migenkelte Brudstrykker af sit Liv. En lang langRække af Aar tilbragt i det fremmede. PaaVandring over Tysklands Sletter, gennem Frank¬rigs og Italiens sollyse Egne, indtil hans Fodbar ham ind i det skønne SchweizerlandsKlippedale. Nu havde vi naaet vort Maal for iDag: Pashøjden af Sannetsch. En lille ensomHytte ligger heroppe skærmet mod Norden¬vinden af de mægtige Tinder.

Solen var ved at synke bag Jurakædensfjærne Højder. Dens sidste Straaler farvede iblændende Pragt Firn og Gletschere. Og medensNatten sank over Ishavet, og Føhnvinden medsin lune Aande strøg hen over den evige Snefortalte han mig følgende:
Det var en Decemberdag i Aaret Taagenlaa klam og gennemisnende over Londons østligeKvaterer; men trods det umilde Vejrlag varWhitechapel Road opfyldt af en frem og tilbage¬bølgende Menneskemasse, det var jo Dagen førJuleaften og tilmed en Lørdageftermiddag hvoralt Arbejde hviler.
Trods min Træthed og nagende Sult kundejeg ikke uden Interesse betragte det brogedeBillede af Folkelivet som her oprullede sig formig, og dog var alt om mig snart saa bekendt,fra Dag til Dag, fra Solen hævede sig over deuendelige Husmasser til den sank ned bag Havetderude havde jeg gennemstrejfet Byen i stadigsvindende Haab om Arbejde, men eftersom Tidengik svandt ogsaa Modet, saa havde jeg endnuen Gang prøvet Lykken. Ned gennem City gikdet i den kolde Morgen længs Dokkerne heltud i Kast-End, til de store Fabrikker derude,dog alt forgæves. Nu forbandede jeg min egenDaarskab som havde forledt mig til at forladeFrankrig for at friste Lykken hinsides Kanalen,dog vilde vel ikke min til det engelske Sprogvar lig Nul, men jeg havde stolet paa min sæd¬vanlige Lykke og at tysk og fransk vilde hjælpemig til at overvinde alle Vanskeligheder.

Men nu var ikke Tiden til Selvbebrejdelserjeg maatte se at komme bort igen, ud fra denneTaage som sløvede Tanken og gjorde Sindettungt, skulde jeg ogsaa gribe til det sidste for¬tvivlede Middel at sælge mit Værktøj og dervedafskære mig selv al Mulighed for at finde Ar¬bejde paa engelsk eller fransk Grund.
Men endnu øjnede jeg Haab, om ogsaa kunet svagt, det var mere end otte Dage siden dajeg saa at de faa Francs der endnu var tilbagesvandt, da skrev jeg til en god Ven nede iSchweiz, skildrede ham min haabløse Stilling.Mindede ham om de gode og onde Dage som vii Livets Skriften havde tilbragt sammen og badham hjælpe mig. Saa svandt Ugen medens jegDag for Dag ventede Svar, og hvorledes vilde

saa dette falde ud, skulde det blive Skuffelsevilde Julen ogsaa gaa for mig glæderløs og mørk,som for tusinder andre.
Forbydet i Tanker havde jeg ikke agtet Om¬givelserne; men var paa maa og faa vandret indi det Virvar af Stræder og Gyder som underNavn af Whitechapel, sender en stinkende Aandeaf Smuds og Forbrydelser ud over London.Gaden hvori jeg befandt mig var smal, og saavidt jeg i det indbrydende Mørke kunde se,tememlig kort, hele dens ene Side optoges afen lang faldefærdig Mur, medens lige overfor enRække af ensformige lave Huse med skæveDøre og udslidte Trappesten, og søndrede Rudertilstoppede med Klude tydede paa den dybesteArmod. Enkelte tilhyllede Skikkelser hastedeforbi, lyssky og tavse, gysende — om det var afKulde eller Angst — skyndte jeg mig videre.Imidlertid var Gaderne blevne bredere ogmere befærdede jeg kunde nu ogsaa raadføremig med Kortet og saa da, at jeg befandt mig iNærheden af Choreditck og altsaa ikke langt fraen af de brede Færselsaarer, som i Retning fraØst til Vest gennemkærer London.

Hamstead-Road, West-End, Centrale laa formig bred og lysfyldt, dens stærke Færdseltrængte i dæmpede Toner op paa mit Kammer,dette stille hyggelige Værelse hvor Kullene iden aabne Kamin kastede Lyspunkter ud overGulvet og hvor man i den bløde Lænestol saabehagelig kunne drømme. Alt dette skulde jegnu forlade, nu havde jeg jo Penge, et helt Pundi Guld, og om to Timer gik Toget til Newhafen.Forrygende Storm i Kanalen havde forsinketvor Ankomst til Djeppe, saa vi maatte vente tilnæste Tog afgik til Paris. Da imidlertid Morge¬nens syvende Time var svundet og den nylig



55

tedp iLf Søfejse havde Sivet mig Appetit, beslut-
franoi c Ve endnu et Par Timer i den lille

Mod ,1ad for at °yde Udsigten over Havet,
dredo -en 0lelse ai?> at være hjemme igen, van-
rai u-^6g ned Sennem de store Boulevarder,
Mnn J0r"e* a^ Rue St. Cloude under Savoyard
Sta ]Umerdet) havde nogle Gadesangere taget
n e' men de stivfrosne Fingre formaaede
ruet 0 røre Biotinen og Stemmerne klang
miu ne. 1 den kolde Vinterluft. Saa skyndte jeg
van rp e- ^ed gennem Rue de la Rorquette
ho,, Jrængsel og Strømmen fvldte Rue Kellerelt over til Foubourg.

fn^>eJ' klang Latter og kaade Stemmer ud fra
, gudens Hule» gennem de tynde Gardiner somPakkede Vinduerne kunde jeg se ind i denorreste Stue som var fyldt til Trængsel. Under
et mørkladne Loft bølgede Tobaksrøgen i tætte

. kyer. Bonden sad naturligvis bag sin Disk i |
ivrig Beskæftigelse med at indkassere Soustyk-
er og udskænke af de mange gode og mindre

Sode Miksturer som sædvanlig ere efterspurgte
de nyankomne Udlændinge som derved mener

a; sætte sig ind i en Del af Pariserlivets
Mysterier.

Saa listede jeg ind gennem Gangen stod og
yttede et Øjeblik i Gaarden der lig en aaben
korsten lod en lille firkantet Plet af Himlen til

. yne, og traadte saa med en rask Beslutning
lnd i Bagstuen — eller Køkkenet som vi kalder
aet hvor Naverne holdt Jul. Der blev selv-
ligelig Jubel da de saa «Londonerfareren» saa
«laatte jeg fortælle om Rejsen og om jeg havde
buffet den og denne i Tottenham Klubben. Og
gedens Granerne sendte en Duft af Hjemmets
{tygge ud i Stuen, mindedes jeg de forløbneuger og mine Eventyr paa den anden Side Ka¬
nalen.

Min Ledsager havde endt sin Fortælling,
avshed herskede blandt os, som i den store
,atur derude. Natten var klar. Stjærnemyria-
£erne tindrede i uforlignelig Pragt over vore
oveder. Saa besluttede vi at vende videre ned¬

over mod Simmenthal.
Men hvornaar spurgte jeg endelig hat De

tænkt at ende denne Flakken om i det Frem¬
mede? vil ikke snart Længselen efter Deres
Kære, og Savnet af et roligere Liv lænke Deres
*°d mod Hjemmet i Danmark? Aa jo, kom det
nølende, undertiden har jeg vel det man kalder
Hjemve; men jeg søger stadig at fly disse Tän¬
jer, er ikke mit Hjem den hele vide Verden?Er det ikke mit Hjem hvor jeg Iy£,k^Igr?0g td"
'eds kan nyde Frugterne af min Fli • g

dette ubundne Liv i mellem Bjærgene, her har
jeg tilbragt mine skønneste Aar, her har jegkunnet aande frit og let. Var ogsaa stundomSkyggerne som lejrede sig over Livsstien mørke
og regnsvangre som Skyer der skjuler Fjældet,
saa kom dog ogsaa Tider med klar Himmel ogSolblink, hvis lysende Genskær kastedes over
Fremtiden, saa svandt Minderne om Barndoms¬
hjemmet som flygtige Taageskikkelser langt ude.Og dog kom Øjeblikke, hvor jeg i higende Læng¬sel kunde knuge Haanden mod Hjærtet og paaTankens lette Flugt ile hjemad. Øjeblikke hvorSjælen er stemt i bløde Toner, naar Solvendeti Favn af dalende Snefnug synker over Jorden
og minder om Jul, Jul i det fremmede, og Julved Hjemmets Arne. Danois.

Julafton.
I tidig vinler re'n snön tir fallenoch forten slinter på frusna vallen
och vit star tallen som silverstaken
för månens prunkande högtidsljus,och stärnbloss brinna högt över taken
på djures fällor och män'skors hus. E.P.

MdeiiUn fPa 3)aamapL
Hvor er den lille TusingJryd
og Lærkes muntre Trille
den lysegrønne Bøges/co?).
Nil alt er stille, stille
og Lovet hvirvles hid og didsnart falder Sneen biod og hvidthi vi har Juletid.

Og muntert knittrer Ovnens Ildi Hjemmel er der HyggeEr Loftet lavt og Stuen ti-angder føler vi os trygge.Naar Juletræet pyntet staarvi drammer om fornyet Vaar
mens Jtileklokken siaar.

Ja, 1, som drog paa Langfærd ud,langt bort fra Slægt og Venner,til fremmed By, til fremmed Stad,vi Jer en Hilsen sender.Det gamle Hjem, det lille Landmed Mark og Eng, med Skov og Strand1 aldrig glemme kan. Jens Jyde.

heifer,
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Glædelig Jul!
Efter god gammel Skik sender vi i Dag voreVenner og Læsere en Julehilsen.
Hver Livet skal blomstre — det aandelige ogdet legemlige — maa der være lyst. Lyset eralt Levendes Urkilde. Dette vidste de gamleHedninger allerede for flere tusinde Aar siden,og derfor har den Skik, at tænde Lys — mangeLys — paa de store Højtidsaftener vundet Hævd,ikke blot i det kristne; men ogsaa i de flesteandre Religionssamfund.
Naar derfor Julelysene tændes i de mangestore og smaa Hjem, naar Glæde og Forventningstraaler ud af Alles Ansigter, da er det fordi viønsker det skal blive lyst i Sindet, lyst i Hjær-terne, saa vi maa faa Kraft til at drive de mørkeMagter paa Flugt, der truer vor Fred og vorTilværelse.
Men paa samme Tid som Lysets Engel, iOrdets symbolske Betydning, forkynder Fred ogFrelse for den lidende Menneskehed, da minderden os tillige om Kærlighedsbudet, om Pligterneimod vores Medmennesker. Den sande Fest¬glæde er kun være tilstæde, hvor den meddelersig til andre og ligesom bygger Bro mellemHjerterne.
Det vil ogsaa vore skandinaviske Brødere er¬kende, naar de i broderlig Forening samlesJuleaften i det fremmede Land, fjærn fraHjemmet med dets mange Tillokkelser og smaauskyldige Glæder; thi Julen er særlig HjemmetsFest, og ingensinde føles det dybere og stærkere,hvad det betyder at have et kærligt og godt Hjemend netop i Julehøjtiden.
Lad det udvortes set være nok saa tarveligtog ringe — det er ikke altid det, der er det af¬gørende — nej! Samlivet med sine Kære, desmaa Overraskelser vi kan berede dem og degensidige Tegen paa Hengivenhed og Broderlig¬hed, er netop det der knytter os til Hjemmet,gør det saa dyrebart og ret levende lader osføle, hvor tungt det maa være at flakke hjemløsom i Verden en Juleaften.

Vore skandinaviske Kammerater trindt om iUdlandet er dog ikke alle hjemløse. De flesteaf dem har i de skandinaviske Foreninger(C. U. K.) søgt at skabe sig et Hjem til erstatningfor det rigtige, gode Barndomshjem i det gamleFædreland. Der vil de fejre Juleaften og saagodt det gaar efter gammel Sæd og Skik opfriskeMinderne fra Barndomstiden.
Vi byder da Julen «Velkommen . Gid denret maa sprede Liv og Lys, hvor Sindet er ned¬trykt og Sorg er tilhuse. Gid mange, af det næreSamliv med Venner og Fæller, maa øse nyt Modog Kraft til med frejdigt Haab at gaa Fremtideni Møde.
Glædelig Jul og ei godi Nyiaav! rmskesalle Bladeis Læsere.

Hovedbestyrelsen for C. U. K. og Red.

Del glimter i Mulmets
natkolde Gys,
det glimter bag Taager
af tusinde Lys,
tusinde Lys fra Byer og Sogne,det glimter af Lys mod en Dag der vil vaagne.

Sommeren døde, Dagene randt
og løste igen, hvad de engang bandt, —
men end vil de binde,
og end skal Du finde
Sang for den unge
Sol, der vil skinne,
Bøn for den nye Dag, der vil rinde.

Saa tyst over Lande, drager de hvide
Taager udover Midvintertide,i Nattens Dyb med sit Nytaarsgny. —Da kimer det højt fra den gamle By,og Timen er inde, —

og da skal oprinde
et Nytaar af dæmrende Morgengry.

n n

Dresden A-BrausMger II
Freibergerplatz 11

(I Nürheden af alle Museumerne)Anbefaler pæne Værelser, propreSenge. — Godt og billigt Spisehus.Hulefar, Georg Müller.

V! ANBEFALER

STJERNENS
®r ÖL

ZUriCh 1 ■ Restaurant
Ankengasse 7, Hjörnet af Miinstergasse 21
Anbefaler kraftig og billig Middag-
og Aftensmad a Fr. 1.40 — Kaffe,The, Chokolade. Familie Höger.Berejstes Hu s

Emiliegade 7, Köbenhavn FAnbefales til Familie og Forenings-fester. — Indtil 100 Personer.
Telefon:

Inspektören C. 4900 Hulen. Vester 7928

Ml. J. MÖLLER
Møbelpolstrer og DekoratørTelefon Nora 5864 Nörrebrogade 92

Medlem af C. U. K.
Privat: Venøgade 5J

Telefon Ryvang 2674 x

Café Dybbøl
Dybbölsgade 14. Köbenhavn

Det rette Sted for „Naver"
God Mad. — Kold Buffet.

Godt Billard. — Høflig Betjening.Telefon Eva 1483 Marius.Redaktion og Ekspedition: H. A. Hansen, Zürich 4. sis Druck- Genossenschaftsdruckerei Zürich


