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Stenhugger Holger Holm,
Odder, kunne d. 8.-11.-52
fejre 44 års medlemsskab
i C. U. K. Holm er født i
Aarhus d. 3.-3.-1886. Efter
udstået læretid i 1907 og
aftjening af sin værne¬
pligt rejste han sydpå og
blev indmeldt i Neumün¬
ster d. 8.-11.-1908. Efter
nogle måneders arbejde i
denne by gik turen til
Frankfurt a. M., Køln,
Schweiz, Italien, Østrig,
Ungarn og Balkanlandene.
Han var med til at oprette
C. U. K.-afdelingen i Bu¬
dapest 1910 sammen med

Københavns afd.s senere formand, tapetserermester
M. J. Møller. Efter at have rejst og arbejdet sydpå til¬
meldtes han Hamborg afdeling i 1913. Så tog han en
tur til Norge og Sverige og tilmeldtes Københavns afd.
Senere tilmeldtes han Aarhus afd., til afdelingen i
Odder blev oprettet i 1930, hvis første formand han
var. Senere blev han afd.s kasserer, en post han nu
har beklædt i ca. 15 år til medlemmernes fulde til¬
fredshed, hvilket disse tilkendegav på sidste general¬
forsamling ved at genvælge ham med klap.

44 år som medlem er en lang tid, og desværre har
vi ikke kunnet hylde ham før. Ved 25-års jubilæet var
han selv formand, og beskeden som han er oplyste han
det ikke, og på 40-årsdagen var afd. skrumpet ind til
at bestå af formand og kasserer, og dette var lovlig
lidt at holde fest på, men nu, da der er god tilgang
i afdelingen, opretter vi det forsømte og fejrer Holm
ved en lille fest fredag den 9. januar på Jernbane¬
hotellet, og skulle der være naverkammerater, der har
lyst til at være med, er de hjertelig velkommen.
Her fra Odder afdeling takker vi dig for det lange

og gode medlemsskab og ønsker dig hjertelig til lykke.
For Odder afdeling: Th. Kruse, formand.
Vor hjerteligste tak for den store deltagelse af naver-

kammerater og naverhustruer, Navernes Sangkor for
den smukke sang ved min mands og far's begravelse
den 16. november, Waldemar Petersens smukke minde¬
ord og Pan's mindedigt i »Den farende Svend«.

Anna Bjerregaard, Kurt Bjerregaard og familie.
Udvandringsfeber på Herning-egnen. Ungdommen

på Herning-egnen udvandrer i stort tal, og Canada dra¬
ger i særlig grad de unge mennesker, således er der,
ifl. »Jyllandsposten«, 150—200 unge mænd og kvinder
fra Herning og opland, som er rejst til Canada, og kort
efter nytår drager en snes stykker afsted.

Et af Nakskov afdelings
stabile medlemmer, kon¬
ditor Andr. Chr. Tvernø,
f. i Nykøbing F. d. 1.-12.-
1884, kunne d. 15.-8.-1952
fejre sit 25 års jubilæum
i C. U. K.
Tvernø lærte konditor¬

faget i Nykøbing F. og
valsede Danmark rundt
uden at kunne finde ar¬

bejde. Så drog han sydpå
i Tyskland og fandt ar¬
bejde flere steder, bl. a. i
Kiel i ca. IV2 år. Så tog
han til Småland i Sverige
og kom derefter igen til
Nykøbing F., hvor han i
3 år var med til at anlægge jernbaner. 1917 begyndte
han selvstændig konditori i Vejlegade 7, Nakskov,
flyttede til Nygade og derfra til Østre Boulevard 7;
dette havde lian i 15 år. Nu er Tvernø — alsidig som
han altid har været — indehaver af »Teaterbaren«
i Nakskov. Han er en rigtig guttermand, som vi her
i afdelingen er meget glad for, og fra samtlige Nak¬
skov-naver skal der lyde et hjerteligt til lykke.
For Nakskov afdeling: Laur. W. Jensen.

Hovedbestyrelsen bringer stenhugger Holm, Odder,
sin varmeste tak og hjerteligste lykønskning med ar¬
bejdet for C. U. K. gennem de mange år, ligeledes vor
bedste lykønskning til konditor Tvernø, Nakskov, for
godt medlemsskab og interesse for vor organisation
gennem 25 år.

For H. B. for C. U. K.

Jens Jørgensen,
formand.

Waldemar Petersen,
sekretær.

Em. Bjerregaard
in memoriam.

Efterretningen 0111 Em. Bjerregaards død har vakt
vemod hos hans gamle naverkammerater både ude og
hjemme.
Vi (jeg), der har kendt afdøde i hans manddomsår

i Dresden, liar kendt det störe, opofrende arbejde, han
har udført for de farende håndværkssvende, og føler
tabet af en trofast ven og kammerat.
Em. Bjerregaards kærlighed til C. U. K. er velkendt.

Som en rød tråd gik det gennem hans arbejde: Ingen
over eller ved siden af C. U. K,
Kære naverbror! Tak for godt kammeratskab. Tak

for din trofasthed. Æret være dit minde.

Aalborg, 3.-12.-1952. N. K. Bernbom, hattemager.



Uddrag af H. B.s protokol
18.-12.-52: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro¬

tokollen godkendtes. Brev fra Svend Petersen, Göte¬
borg, ang. eii afd. i Borås. Stenhugger Holger Holm,
Odder, har 44 års jubilæum og konditor Tvernø, Nak¬
skov, 25 års. De lykønskes. — Et par ansøgninger til
C. U. K.s hjælpefond bevilgedes. — Formanden omtalte
det vellykkede 50 års jubilæum i Hamborg. — Under¬
tegnede afgav beretning fra et besøg hos Næstved¬
naverne. — Hovedkasserer Kurt Bjerregaard takkede
for opmærksomheden og deltagelsen ved hans fars be¬
gravelse. — De nye kontingentmærker var nu trykt og
udsendes til samtlige kasserere.
Næste møde 15. januar. Waldemar Petersen.

Hvad med de udenlandske arbejdere i Sverige?
Hvad skal der ske med de udenlandske arbejdere er

et spørgsmål, som begynder at trænge sig på, nu da
det svenske arbejdsmarked viser tendenser til at være
overmættet, samtidig med at arbejdsløsheden truer.
De svenske træarbejderes organ »S1A« skriver, at det

er fuldt ud forståeligt, hvis arbejderne inden for de af
konjunkturerne truede erhverv begynder at se skævt
Iii udlændingene inden for deres rækker. Den 1. ok¬
tober i år var der ialt 125.(>24 udlændinge i arbejde
i Sverige. Det må i denne sammenhæng ikke glemmes,
skriver træarbejdernes blad, hvad den udenlandske ar¬

bejdskraft har betydet for vort land i en periode, da
mangelen på svenske arbejdere voldte alvorlige bekym¬
ringer.

Naveraften på Nationalmuseet.
Onsdag d. 3. decbr. afholdtes i Nationalmuseet det

sidste onsdags-foredrag for i år, og emnet var: Hånd¬
værkere på valsen, hvilket hr. Yde Andersen på en
meget fængslende måde fortalte om. Foredraget var
ledsaget af lysbilleder og forskellige naver var efter
tilsigelse mødt op for at synge naversange, hvilket de
klarede udmærket, ligesom et par naverhistorier
gjorde lykke. Bagefter var naverne indbudt på æble¬
skiver og gløgg i restaurationen. Her blev også sunget
naversange, og efter et leve for Nationalmuseet drog
hver til sit.
Vi venter os meget af dette samarbejde med Natio¬

nalmuseet.
På litteraturudvalgets vegne: Jacob Monrad.

En hjertelig tak til alle, som var med til at gøre Ham¬
borg afdelings 50 års stiftelsesfest så minderig og vel¬
lykket. Det var et varigt minde for os 30 her i Hamborg.
Tak for de mange bøger og gaver, som vi fryder os
over.

Kraftig naverhilsen og ønsket om godt nytår til alle
naver i vor gamle C. U. K.
For festudvalget William Poulsen.

For de mange beviser på venskab og godt kammerat¬
skab fra fjern og nær, som jeg modtog i anledning af
mit 40 års jubilæum i C. U. K., takker jeg alle. Det var
en glædelig oplevelse for mig og bliver et blad i min¬
dernes bog.
Med naverhilsen. Carl Lnndbech, Hamborg.

Rønne. Lørdag d. 29.-11.-52 afholdt naverne i Rønne
deres 7 årige stiftelsesfest i Industricafeen. Menuen bød
på gule ærter og flæsk og pandekager, og kl. 19 samle¬
des vi om det festligt dækkede bord. Formanden bød
velkommen, og efter at velkomstsangen var sunget, lod
vi ærter og flæsk vederfares retfærdighed. Da den
værste sult var stillet, tog kassereren ordet for et hu¬
moristisk causeri, derefter oplæste sekretæren et tele¬
gram fra murer Viggo Christensen, foreningens første
formand.
Efter at pandekagerne var fortæret, underholdt en

ung dame os med klavermusik, og vi sang gamle naver¬
sange ind imellem, vores formand sang for, dejlig
stemme. Senere inviterede kassereren på kaffe for egen
regning, kassen er nemlig slunken. Tak for det, Søren.
Henad midnat skiltes vi enige om at have tilbragt en
fornøjelig aften sammen.
Med naverhilsen. Chr. Hansen.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Lørdag den 3. januar kl. 19,30: Årets første hulemøde.
Husk, det er denne aften i Berejstes Hus, Emiliegade 7.

Lørdag den 17. januar kl. 19,30:
Ekstraordinær generalforsamling . Nørrevold 90.
Dagsorden: 1. Protokol. 2. Valg af formand og næst¬

formand, afg. Jobs. Egebo og Hannemann Christensen.
3. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være konstitueret formand Emil

Spangstrup, Villi. Thomsens allé 48, 2., tlf. Valby 8980,
i hænde senest den 10. januar.

Lørdag den 7. januar: 54 års stiftelsesfest.
Se D. f. S. for februar.
Med kraiftig naverhilsen. Emil Spangstrup.
Kasserer: Rich. Nielsen, Svanevej 24 C., 1., th., NV.

Tlf. Taga 8231 y. Postgiro 1778.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
5.-1.-1953: Mekaniker Vilh. Lipka, Brostykkevej 6,
Hvidovre pr. Valby, 50 år.

25.-1.-1953: Snedker R. Sørensen, Prinsessegade 67, 2.,
k. 75 år.
Hjertelig til lykke på dagen og alt godt fremefter.

Københavns afdeling.

Stor festaften i Slagelse.
Slagelsenaverne fejrede lørdag den 15. november

deres 10 års stiftelsesfest med reception i deres pragt¬
fulde hule og senere fest med fællesspisning og dans
i Højskolehjemmet. Og det blev en i alle måder vellyk¬
ket festdag. Såvel ved receptionen som ved fællesspis¬
ningen pristes det glimrende sammenhold, der er i
Slagelse afdeling, man hyldede snedker Aage Andersen
ni. fl., men først og sidst gjaldt hyldesten snedkermester

Viggo Olsen, afdelingens herlige
kasserer gennem klubbens 10-
årige beståen. Han er, som næst¬
formanden Henry Hansen sagde,
vort samlingsmærke, bedre mand
til at bære C. U. K. frem findes
ikke i Slagelse. Der var mange
gaver ved receptionen, bl. a. viste
samtlige bryggerier deres op¬
mærksomhed. Styrelsen kunne
glæde sig over stor tilslutning af
afdelingens mediemimer med da¬
mer, og af gæster var der forman¬
den for H. B., Jens Jørgensen, Th.
Jespersen (tidl. Bern),Axel Boel¬
sen, alle København, Arthur Nau¬
mann, Roskilde, og undertegnede.
Hjertelige gensyn fejredes, ikke
mindst mellem de to »gamle«

drenge Axel Boelsen og murermester Axel Jensen, Sla¬
gelse. Selvom det var 49 år siden, de havde valset sam¬
men, så genkendte de dog straks hinanden, og man vil
forstå, at der lød mangt et »Kan du huske . . . .«
Formanden for afd., gartner Fr. Jensen, Robert Jør¬

gensen, Martens og Eluf Nielsen (afd.s første for¬
mand) gav i deres taler udtryk for glæden ved afde¬
lingen og for den hyggelige og særprægede hule. Efter
fællesspisningen arrangerede tømrermester Rich. Jen¬
sen en radioudsendelse — og det gik sent op for ad¬
skillige, at det var bluff det hele.
Det var en pragtfuld huleaften.

Waldemar Petersen.

Odense. Til hulemødet den 13.-12. var mødt 17 mand,
da formanden, Carl Mortensen, bød velkommen. Det
vedtoges, at festen skal afholdes lørdag den 17. januar.
Altså næste hulemøde er som sædvanlig den 2. lørdag
i måneden. Vi skal have slagtet grisen. I februar afhol¬
des torskegilde.
Med naverhilsen. Aksel Ryet, sekretær.



DA NAVERNE EROBREDE HAMBORG
Det blev som ventet en herlig og her blev Hamborgnaverne til del, og hjemmets virke. I øjeblikket beboes

minderig naversammenkomst i ikke blot fra C. U. K.s afdelinger, hjemmet af 55 gamle danske fra heleHamborg, en festaften i det helt der var repræsentanter for Forenin- Tyskland, såvel gifte som enlige,store format. Hamborg afd.s 50 års gen for berejste Håndværkere i Kø- Der aflagdes besøg i en del af dejubilæum blev et strålende vidnes- benhavn, fra Det gi. Naverlaug, for- hyggelige stuer, og alle beboerne var
byrd om det sammenhold og den na- eningen »Dan«, foreningen »Norr- lykkelige over at være her i dette
verånd, der er til stede i C. U. K.s den«, begge Hamborg, Håndværker- stykke Danmark, og vi fik mange
afdelinger. Fra alle repræsenterede nes Rejsefond, Helsingørnaverne og hilsener med hjem. Sangkoret glæ-
afdelinger var gaver og bøger, de flere. dede os igen med udmærket sang,
skænkede bøger blev til et bibliotek Gewerkschaftshaus store og smukt og bifaldet var fortjent. »Stift Rosen-
på mere end tusind bind. Sjældent pyntede festsal blev til festmiddagen borg« blev til for 30 år siden på den
— eller vel aldrig før — liar na- fyldt af henved 400 glade naver og daværende generalkonsul Marinus
verne sat flere arbejdsdage til og of- naverpiger, og da det 10 mands store L. Ydes enestående initiativ, og
ret så mange rejsepenge for at kunne orkester havde slået tonen an, var mange af Hamborgnaverne har gen-
være med i en naverfest. Når Ham- der straks den helt rigtige stemning, nem årene været på rekreation her.
borg kunne samle ca. 400 deltagere Så bød Hamborgnavernes stoute Til »Stift Rosenborg« hører et jord-
fra Danmark, Sverige, Norge, Tysk- formand, Carl Lundbech, velkom- areal på 18 tdr. land — park, have,land og Schweiz, så skyldes det sik- men, og de 3 nordiske nationalsan- landbrug, kirke, hovedbygninger og
kert, at her indmejdtes en meget stor ge blev sunget. Derefter vekslede ta- annekser, og fra hovedbygningen er
part af naverne i C. U. K., eller i ler, musik og naversange. Sangkoret der en enestående udsigt over Elb-hvert fald opholdt sig her i længere høstede stort bifald og sang da også dalen. I parken er generalkonsultid, og derved lærte naverne og byen virkelig nydeligt. Så besteg den dan- Yde stedt til hvile.

, , ske generalkonsul i Hamborg, H. H. Efter besøget på »Stift Rosen-Med Hamborg-ekspressen, med Schrøder, talerstolen, han hyldede borg<< kørtes tilbage til Gewerk-^ /)n , På motorcykler den danske håndværker, der ved sin schaftshaus, hvor et vellykket hule-
m/hcjT ?tå!fa,rtar.Schon- dygtighed skabte respekt for Dan- møde snart var i gang. Den enesteiieyuei-iviøiier) valfartedes til Ham- marks navn ude i den store verden. nuievende af Hamborg afdelingsborg, og' sikkert ingen fortryder an- — Formanden for H. B., Jens Jør- stiftere, Magnus Pedersen, Aarhus,strengeiserne og omkostningerne, og gensens tale gengives i uddrag an- fortalte her om afdelingens tilbli-nar man nu lår at vide, at det var detsteds. Endvidere talte Johs. Ege- vejse William Poulsen, Hamborg,(len tredie mand — eller rettere den bo, J. Johansen, Hamborg, »Spinde- oplæste jubilæets prolog, og adskil-tredie vært — naverne i Hamborg Morten«, »Fugle-Peter«, Aarhus, lige andre naver gav deres bidrag ilavde forhandlet med om festen i undertegnede og mange — for underholdningen, ja, selv en naver-Uewerkschaitshaus, så må man sige, mange — flere, og naturligvis Carl pige Else Kjeldsen, Gøteborg, varat (let var udmærket klaret. Var fest- Lundbech, der hyldedes kraftigt. n& rip <skrå hræriripr Fritz Schwartz

menuen ikke helt det, vi havde Det var hans 40-års jubilæumsdag fra littfraturudvalget og bad(rømt om, så var der et fortrinligt i C. U. K., og han var stærkt be- naverne om at overlade udvalget de-iu-mands musikkapelle (Bandoni- væget over den store hyldest, der res rejsebøger m. v., så disse tin^unisklub), og dette var i hvert ifald blev ham til del. Men først og sidst kunne bevares fremefter og lienaden glædelig overraskelse for os. I gav de forskellige talere udtryk for [.j 22 sairde en stor part af delta-Hamborg er dette orkester velkendt. Hamborg afdelings enestående virke gerne farvel og dro<* ud på Skt Pau-Under Københavns afd.s banner indenfor vor organisation og de per- Jj 0,f var at finde i Zillerthål Ogsamledes »Naver-ekspressen«s pas- sonligheder, som Hamborg afd. har mpr„B „iipr mindre moroen dnél i sjp
sagerer for at hjælpe til med de fostret. Man mindedes to af de na- stillede vi næste daffs formiddae nå
mange kufferter, fyldt, med bøger, ver, der har gjort en stor indsats CptLhnhoF o^og afsC medAlle kufferterne var originalt deko- i Hamborg afdeling »Køge-Ole« og Hamborg og de gamle naver, der varrerede med C. U. K.s emblem og bo- »Murer-Peter«, og der rettedes en meldt Nnslp lierlice dase vir
mærke og vakte berettiget opsigt, tak til Heinrich Witt, Carl Lund- sillt n„ ,ipn sj(]stP DM brustkufferterne forbliver i Hamborg, bech og festudvalget med William Fritz Schwartz var me-Hejsen til Hamborg blev een lang Poulsen i spidsen for deres store og sfer for nogie dejlige san^e for da-huleaften, af og til afbrudt af en lille opofrende arbejde i Hamborg afde- gen den bedste af°dem fandtes påslummer. Men det var veloplagte na- ling gennem årene. Og mangt et leve jj f $ s december nr.s forside. Vi
ver, der tren ud på Hamborg Hoved- lød. Redaktør Svend Carstensen fra nåede at få 400 eksemplarer tryktbanegård og blev budt velkommen radioen var der med mikrofonen, nft hm^te Hem med til Hnmhorø
af Hamborgnaverne + Otto Krøll og ligesom der smalfilmedes. Efter 3 af deltagerne fra Kø-hustru fra Düsseldorf. Efter mor- middagen dansedes til den lyse mor- benhavns afd. blev sat af i Padborg,genkaffe, og efter at hver især havde gen.

... de havde glemt deres pas, men entundet sig deres logi, »Umlauf«, Søndagen benyttedes til rundture telefonopringning til København»Kieler Hof«, »Daheim«, »Reichs- i Hamborg, på »Hamburger-Dom«, bragte passene fra kommodeskuffenhot« osv. (vi havde jo alle regnet den store forlystelsespark i verdens- jjj- togføreren på næste Hamborg-med at skulle bo på sidstnævnte), format, og til besøg på det danske ekspres, og naverne nåede frem ligesamledes man kl. 10 uden for alderdomshjem »Stift Rosenborg« i før spisningen. Maler Axel Sø-»Reichshof«, hvor naversangkoret Börnsen. Da vi med busserne nåede rensen fra Zürich ankom til Ham-
gav et par sange til bedste. Og lin- derud, vajede Dannebrog på halv, borg over Wien, og benyttede lejlig-der fanerne gik det så i procession en af hjemmets beboere var afgået heden til et besøg"i Danmark.og med naversang og under politi- ved døden aftenen før, men alligevel Festen omtaltes i flere afeskorte til Gewerkschaftshaus, hvor gennemførtes programmet her. Da Hamborgs aviser. Hamburger Mor-receptionen fandt sted. Det var man- forstander Clausen var i Køben- genpost skrev bl å ■ »Kraftige valse¬ge smukke ord og dito gaver, der havn, gav fruen oplysninger om stokke fra de skandinaviske lande,

fra Schweiz og fra Tyskland fyldte
lørdag aften garderoben i Gewerk-

Navernes liv og færden på Nationalmuseet, schaftshaus på Besenbinderhof. Det*
er de gamle farende svende, som her

Nationalmuseet står i begreb med at oprette en særlig afdeling, der giver er mødt op for at fejre Hamborg-
et indblik i de danske håndværkeres vandringer ud over Europa. Man har foreningen C. U. K.s 50-årige jubi-lokale til rådighed til en sådan naver-afdeling, men man mangler endnu læum«. Og et andet sted hedder det:
e'i hel del af de genstande, dragter og fotografier, som man kunne tænke »Før den første verdenskrig talte
sig hertil. For at få fremskaffet en passende repræsentation på museet, så C. U. K. i Hamborg 3000 medlemmerdenne særlige side af håndværker-kulturen ikke går tabt, søger man for (skal være 300 — red.) I dag kun
tiden kontakt med alle gamle navere. 36«. Og Hamburger Abendblatt:



Hamborg afdelings 50 års jubilæum
Ved jubilæumsfesten i Hamborg

udtalte formanden for H. B., over-
montør Jens Jørgensen, bl. a. føl¬
gende :
På hovedbestyrelsens vegne skal

jeg bringe jubilaren — »Skandina¬
visk Haandværkerforening for Ham¬
burg og Altona« — C. U. K.s hjerte¬
lige lykønskning ved dagens enestå¬
ende begivenhed — jeg kan med god
samvittighed betegne dette jubilæum
som en »enestående begivenhed«,
kun få af vore afdelinger har opnået
denne solide alder, og for Hamborg¬
naverne er det jo således, at ytrings¬
friheden næsten aldrig har været
ubetinget i Tyskland — under de 2
store krige — eller under Hitlersty¬
ret. Alligevel har jubilaren gennem
50 år bestået og virket støt i naver¬
åndens gode og frihedskrævende for¬
stand.
I mange år var Hamborg en for¬

post for C. U. K., her indmeldtes i
tusindvis af håndværkssvende i vor
forening. »Køge Ole« er måske den
enkeltperson, som har æren af de
fleste indmeldelser. Hvad enten sven¬
dene kom på zünftig vis, valsende på
landevejen, eller de kom med »na¬

verekspressen«, fandt de hurtig vej
til navernes verkehrslokale, til hulen
hos Hagelstein i Schlagterstrasse —

til hjemmet i Annenstrasse eller sam¬
lingsstedet hos Ditze i Schanzen-
strasse. Her trådte de ind i C. U. K.
— Her blev svenden nav.
De fleste af os ældre svende min¬

des de år, der ligger mellem århun¬
dredskiftet og 1914, da den første
store krig brød ud, C. U. K. havde
den gang en anden dragt, et andet
ansigt end nu. Vore afdelinger var
jo, på nær et par stykker, alle i ud¬
landet, og vore medlemmer, for en
stor del svende på valsen.

C. U. K.s grundidé var at sikre
pengehjælp til arbejdsløse og syge
medlemmer i udlandet. Men indenfor
vore afdelinger, også den i Hamborg,
levede svendene i naveråndens atmo¬
sfære. Naverånden genspejlede sig i
svendenes væsen og moral overalt
på arbejdspladser, i hulerne og fra
herbergerne. Naverånden blev et
stykke håndværkerkultur til gavn for
Nordens anseelse og til ære for dens
håndværkerstand.

1 den første store krig hutlede en
del af naverne sig så nogenlunde
igennem, men sammenbrudet i 1918
og den efterfølgende inflationstid
sendte de fleste svende hjem og satte
punktum for det gode gamle og min¬
derige vandreliv.
Der var i mellemtiden dannet flere

afdelinger i Skandinavien — og flere
fulgte hurtigt efter, og sammen med
de schweiziske satte de derved
C. U. K. i stand til at overleve krisen.
I Tyskland svandt det ind i antallet
af afdelinger, men takket være de
mange, som i årenes løb var blevet
fast bosiddende, levede en del af de
gamle foreninger videre, jeg skal
nævne Berlin, Dresden, Düsseldorf,
Kiel, Bremen, Hamborg, som blev
styret af djærve og stabile naver¬
brødre, hvoraf mange nu er gået
bort; der er Lorens Møller, Axel
Scheibel, Jens Poulsen, Em. Bjerre¬
gaard og mange flere. »Murer Peter«,
som var formand i Hamborg i en
vanskelig periode, er også borte,
synd han ikke opnåede denne store
fest, som han længe før sin død glæ¬
dede sig til.
Det nuværende styre i Hamborg,

som har slidt i lang tid med denne
store dag, er. formand Carl Lund¬
bech, som er jubilar med 40 års
C. U. K. medlemsskab. — Til lykke,
Carl. Han har, beskeden som han er,
boldt sit eget jubilæum i baggrunden
til fordel for foreningen; så er der
William Poulsen, som jeg ved bærer
et stort læs ved denne fest, kasserer
Carl Metzdorf, den gamle kasserer
Heinrich Witt er stadig »still going
strong«. Bortset fra en periode, hvor
uheldige elementer var på vej til at
ødelægge foreningen, har disse brave
naver ført Hamborg afd. gennem alle
skær.
Der var tider, hvor nøden kom til

mangen god gammel nav og hans
pårørende i Tyskland. — Men na¬
vernes kammeratskab bestod sin
prøve. — Mange gode levnedsmiddel¬
pakker blev sendt til Hamborg — og
derfra fordelt videre. En stor hjælp
fik hovedbestyrelsen til dette formål
både fra Sverige, Schweiz og Los An-
geles-naverne, foruden talrige naver¬
brødre hjemme.
Denne aktion skete efter den sidste

»Modische Tippelbrüder. Skandina¬
verne er ikke alene udmærkede sø¬
farere. De rejser også gerne over
land. Beviset herfor er deres hånd¬
værkssvende, der søger ud over den
ganske verden. Mange rejser til Af¬
rika og Australien, mange kun til
Hamborg. Disse nordlige valse¬
brødre grundede Klub for berejste
skandinaviske Håndværkere, som i
disse dage er 50 år, og dette jubi¬
læum blev fejret i går, og over 300
fra de skandinaviske lande havde
indfundet sig. Med Standarte, ban¬
ner og sang gik de fra Hotel Reichs-
hol' til Gewerkschaftshaus, hvor den
danske generalkonsul H. H. Schrø¬
der talte«.

— — — »Aftenbladet«, Køben¬
havn, skrev en halv snes dage før
jubilæet bl. a.: »Meget tyder på, at
den gamle Hansestad Hamborg kom¬

mer til at stå på gloende pæle den
29. dec. Gamle drenge fra Danmark,
Norge og Sverige strømmer med tog
og busser derned med klingende spil
og flyvende faner i ordets egentlige
betydning. Navernes hornorkester
(!) og bannere vil sætte liv over
dagen .. .«

— Ja, det var ungdommens glade
minder, der her blev genopfrisket
— ikke alene med de gamle naver,
men også med de yngre — det var
ikke noget ringe kuld unge naver,
der var med i Hamborg. Jeg tror det
ögså for dem blev den helt store op¬
levelse. Gad vidst om noget andet
jubilæum i C. U. K. senere hen kan
samle så mange naver udenlands.
Måske Stockholm-afdelingens 40 års
jubilæum den 29. august i år?

Waldemar Petersen.

krig, men i den svære tid efter den
første verdenskrig, fornægtede na¬
vernes kammeratskab sig heller ikke,
idet mange naverbørn kom på en til¬
trængt rekreation i Danmark. De
mænd, der stod bag dette store hu¬
manitære værk, var her fra Ham¬
borg afdøde Jens Poulsen, og fra Kø¬
benhavn daværende formand Chr.
Jensen, og ikke mindst Jørgen K. Pe¬
tersen, som fik hædersnavnet »bør-
neministeren«. De to sidstnævnte er
her til stede i dag. Jeg vil benytte
lejligheden og bringe dem en tak
for deres initiativ.
De, der dengang håbede, at freden

skulle bringe de gode gamle rejse-
og arbejdsmuligheder i Tyskland til¬
bage, blev slemt skuffede, de fleste
af C. U. K.s ukuelige svende, som
rejste i tyverne og trediverne, sled
deres støvler op i Frankrig og
Schweiz. Dog var der en del, som
tog turen op gennem Tyskland, som
vandrefugl med fagforeningsbogen i
lommen, og en del fandt vel også
arbejde dernede, men i sammenlig¬
ning med »gamle dage« var flokkene
små. De, der kom til Hamborg i de
år, mødtes i navernes hus i Annen¬
strasse, der er sikkert mange, der har
gode minder fra Annenstrasse. Vi
mindes således, at vi i 1930 kunne
afholde C. U. K.s kongres i eget hus,
men med de forringede rejsemulig¬
heder var husets skæbne afgjort, det
kunne ikke svare sig økonomisk, og
Hamborg måtte desværre give afkald
på det.

Så kom der en periode, der blev et
kapitel for sig. — En ny storkrig
fejede hen over Europa, mange gode
håndværkere måtte søge deres ar¬
bejde hernede, — hvorfor? Ja, dels
overhovedet for deres eksistens —

og en del blev halvt tvunget dertil —

dels var de besjælet af den samme
udlængsel og rejselyst, som vi andre
da vi var unge. Det væsentlige i
denne forbindelse er, at de stabile
svende blev .modtaget i Hamborg i
samme gode ånd her i foreningen
som altid. En tid var hulen i de gamle
lokaler hos Hagelstein, men da disse
blev ramt af krigens hårde skæbne,
flyttede man til Schanzenstrasse,
utvivlsomt bevarer den periodes
svende mange gode minder fra sam¬
menkomsterne hos naverne.

Det blev dengang nødvendigt at
flytte hovedledelsen for C. U. K. til
Danmark. Jeg ved, at der her i Ham¬
borg under afstemningen om flyt¬
ningen, blev udtalt af den daværende
formand P. V. Petersen (»Murer-Pe¬
ter«), at det var en midlertidig for¬
anstaltning, — ja det håbede vi alle
dengang, men vi kan i dag ikke se
nogen mulighed for en anden ord¬
ning indenfor en overskuelig tid.

I de vanskelige år varetoges hoved¬
kassens tyske pengemidler af Ham¬
borg afdeling, og vi må være dem
taknemlig for, at H. K. i den 11. time
fik den »indefrosne« valuta til Dan¬
mark. — Det var Heinrich Witt, der
var »opsamlingskasserer«, et stykke
arbejde vi er ham taknemlig for.
Størsteparten af os, der er samlet

her i da3, er tilrejsende gæster. Ikke
som da Vårsolen lokkede os ud i
eventyret, de fleste af os er ældre

SSMi



FORENINGSMEDDELELSER

Aalborg. Generalforsamling afholdtes den C. decbr.
19o2. Til formand valgtes modelsnedker J. Møller Jen¬
sen, til bestyrelsen valgtes endvidere tobaksspinderRasmussen og skomagermester Reinbach, til revisor
genvalgtes Svend Thomsen. Efter at flere glade naver
havde haft ordet, sluttede generalforsamlingen med
flere gamle naversange.
Alle meddelelser til foreningen bedes sendt til model¬

snedker J. Møller Jensen, Bejsebakkevej 131, Aalborg.
Med naverhilsen J. Møller Jensen.
Aarhus. Afdelingen afholdt den 15./II. sin årlige stif¬

telsesfest i forbindelse med jubilæumsfest for jubila¬
rerne guldsmed Barteis og snedkermester O. A. V. Chri¬
stiansen. Formanden bød de mange fremmødte velkom¬
men ved det festligt pyntede kaffebord og åbnede festen
med »Fra Arilds tid«. Fugle-Peter talte derpå for Bar-
teis, som han Iremhævede som en god håndværker og
en trofast naverbror, og det var ham en glæde, at Bar-
1 lkliC havde glemt, dagene derude. Formanden taltederpå tor O. A. V. Christiansen og takkede ham for hans
u- ? iC(- ,(>ver*ür C. U. K. og den tjenstvillighed, hanaltid udviste over for de unge svende, som han altidanbefalede at rejse ud og da tilslutte sig C. U. K.
Jubilaren modtog derpå afdelingens jubilæumsplattesamt på hovedbestyrelsens vegne jubilæumsnålen med
a a1" ars trofasthed mod C. U. K.

■
i -'i ™aSnussen bød derpå jubilarerne velkommen ijubilarernes rækker. Formanden talte så for C. U. K.,

som vi er megen tak skyldig; uden C. U. K. ville sven-
?.??e næppe komme så langt omkring, som det nu er
tiliældet. Kassereren uddelte derpå emblemerne som
tegn på værdigheden som henholdsvis fugle- og kegle¬
konge. Fugle-Peter modtog som første mand den smuk¬
ke vandrepokal i kegling. Charles Jensen holdt en
meget lang tale for damerne, som han priste i høje
toner. Charles overgik sig selv i talefærdighed. For¬
skellige sange, dels for jubilarerne og dels for damerne,
hlev sunget. Jubilarerne takkede afdelingen og hoved¬
bestyrelsen for hyldesten. Dansen tog derpå sin begyn¬
delse, ind imellem afbrudt af historier og naverspind
af Valse-Frederik, Charles Jensen, Pariseren og fru
Charles. Dansen fortsatte til langt ud på de små timer.
En aften med rigtig naverstemning, som deltagerne
sent vil glemme.
Med naverhilsen Niels Jensen, sekretær.

_ Gøteborg. Generalforsamling afholdtes den 20.-11.
Formandens, kassererens og sekretærens beretninger
godkendtes, og alle valg var genvalg.
Med naverhilsen og godt nytår.

Victor Kjellerup, sekretær.
København. Afdelingens byggefond afholdt lørdag

den 15.-11. og 6.-12. andespil, og efter begge andespil
gik dansen lystigt. Søndag den 7.-12. samledes 35 naver
og naverpiger og kørte med DSBs busser til Karlslunde
Strand for at besigtige en større ejendom, som allerede
var døbt »Naverslottet«. Lysten til ejendommen var
stor, især blandt de yngre, men måske en for stor
mundfuld for byggefonden. Efter at have nydt kaffen
på »Klintekroen« gik det atter med bus til København.
Alt i alt en god og forfriskende tur. — Onsdag den
10.-12. afholdt klubben ekstraordinær generalforsam¬
ling med købet af ejendommen på dagsordenen. Til di¬
rigent valgtes Chr. Sørensen (»Kæde-Christian«), og
efter en langvarig debat for og imod købet sattes det

under afstemning; resultatet blev 20 ja-stemmer, 38 nej¬
stemmer og 4 blanke. Altså, illusionen om et »naver¬
slot« i Karlslunde brast. Endvidere blev på generalfor¬
samlingen drøftet Hamborgturen og dens forløb, og der
var forskellige forhold desangående, der blev drøftet
ret indgående.
Med naverhilsen. O. J. Roslev, sekretær.
Hillerød. Lørdag den 22.-10. rykkede vi ind i vor nye

hule i vort hus i Slangerupgade. Et stort arbejde var
gået forud med istandsættelsen, og det var bestyrelsen
en glæde, at alle syntes om den. 22 medlemmer var
mødt op, da formanden, Waldemar Petersen, bød vel¬
kommen og rettede en tak til alle dem, der havde med¬
virket til at skabe den. En af de mest ihærdige var
maler Helmer Olsen, der har lagt et fortræffeligt ar¬
bejde her — han fik blæren.
Vore naverpiger fik et ekstra hurra, de havde beko¬

stet og selv været med til at belægge gulvet med lino¬
leum. Når vi bliver økonomisk bedre stillet, er det
tanken at indrette thekøkken, toilet og garderobe i det
bageste lokale. Der tegnes stadig nye andele å 100 kr.,
og det var bestyrelsens håb, at alle medlemmer ville
tegne sig for en sådan.
Velkomstsangen blev sunget for et nyt medlem, maler

Chr. Andersen, og senere på aftenen ankom store fade
med bixemad.
Næste mødeaftener er: lørdag den 3. januar, hvor vi

møder og ønsker hinanden godt nytår, og lørdag den
12. januar, hvor der afholdes ekstraordinær generalfor¬
samling med dagsorden: Kontingentændring.
Med naverhilsen Chr. Stentoft, sekretær.
Næstved. Generalforsamling med efterfølgende pølse¬

gilde afholdes lørdag den 13.-12. hos kasserer Holger
Krøyer, Kærvej 15. Dirigenthvervet overlodes Wald.
Petersen, Hillerød. Kasserer Krøyer bød velkommen
og udtalte, at afdelingen i lang tid havde stået i stampe,
men der havde nu indmeldt sig en god del solide naver,
hvilket lover godt fremefter. Efter aflæggelse af regn¬
skabet vedtoges det at stryge nogle medlemmer for re¬
stance. Såvel beretning som regnskab godkendtes.
Man gik derefter over til valgene. Brygger Diethmer

anbefalede Holger Krøyer som formand, og han valg¬
tes med akklamation. Til næstformand valgtes støbe¬
mester Otto Andersen, Ivar Hvidtfeldtsvej 6, og da
ingen ville overtage jobbet som kasserer, måtte Holger
Krøyer også tage denne post. Sekretær blev Chr. Tor¬
benfeldt, og til bestyrelsen valgtes endvidere guldsmed
Knud Berth og gartner Folmer Madsen. Som suppleant
til bestyrelsen valgtes brygger Diethmer.
Det vedtoges at afholde møderne 1. tirsdag i hver

måned på hotel Bellevue, der har stillet et dejligt lo¬
kale til rådighed. Første møde tirsdag den 5. januar.
Det vedtoges endvidere, at kontingentet fra 1. januar
1953 er 2 kr. pr. måned.
Efter generalforsamlingen fortsattes med pølsegilde

til ud på de små timer — og det kan nok antydes, at
»Føniks«-bryggeriets Best-Beer liavde sin store andel
i det efterfølgende kammeratlige samvær. Det var for
mig ikke mindst en glæde at hilse på den gamle tøm¬
rer fra St. Gallen, Lorenz Jensen.

Waldemar Petersen.

Vejle afdeling afholder lørdag d. 17. januar 1953 sin
årlige nytårsfest på »Palæ-Cafeen«. Der begyndes kl. 19,
og vi håber, at medlemmerne allerede nu vil reservere
dagen, så festen kan få stor tilslutning; senere vil der
dog udgå meddelelse til medlemmerne om pris m. v.
Idet vi håber på stor tilslutning, sender vi alle vore

medlemmer og navere, nær og fjern, ønsket om et godt
nytår.
Med naverhilsen. Kai Andersen.

nu, dog imellem ser man også yngre
ansigter, naverne er langtfra ved at
uddø. Som jeg før nævnte, har C.U.K.
— og dermed naverne — en anden
dragt — et andet ansigt — end da
vi var unge. Når gamle dages svende
drog mil efter mil på valsen, da var
'let støvlesålerne, det gik ud over,
<ie unge svende, der rejser i dag, sli¬
der buksebagen i en jernbanekupe —

men det vigtigste er, at naverånden
er der, den rette naverånd, så må vi

affinde os med, at tiderne forandrer
sig.
Der er ingen tvivl om, at ungdom¬

men i dag har den samme udlængsel,
som vi havde — den samme drift til
at søge lærdom, oplevelser og even¬
tyr ude i det fremmede. — Hamborg
ligger stadig ved Skandinaviens syd¬
lige port, og den dag kan komme
igen, da unge håndværkssvende med
deres vid og naversange sætter glans
over hulen i Hamborg.

Det er for os en stor oplevelse at
være så mange samlet her i dag, ikke
til generalforsamling eller kongres,
her skal ikke snakkes om lovpara¬
grafer — men vi er til et stort jubi¬
læum, til et møde hvor vi kan op¬
friske minder, ungdommens herlige
minder, hvor vi kan være sammen
helt i naveråndens atmosfære.
Et trefoldigt hurra for Hamborg¬

naverne og deres gamle forening!
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HENNING A.
THYGESEN
Malerfirma
Rentemestervej 29
Ægir 2128
OVE H. ASBØG
Snedkermester

Bellahøjvej 100—102
Bella 6262 . 6231

FINN U. SØBORG
Murermester

Hollændervej 7
Vester 3686

Tømrerfirmaet
JOHS. HANSEN
Wilkensvej 22
Gothåb 2397

Hilsen fra
BUNTMAGERLAUGET

Hilsen fra
SADELMAGER- OG

TAPETSERERLAUGET
i Danmark

Hilsen fra
RIGGERNES OG SEJL¬
MAGERNES FORBUND
i Danmark

S. T. F.

VIKTORIA
VIPPE

VINDUET

KØBENHAVNS

NY TØMMER-HANDEL

C. 7091

FREDERIKSBERG
TRÆDREJERI
v/ H. S. Grenbom
Ndr. Fasanvej 1
Gothåb 4945

SVEND AAGE JENSEN
Smedemester

Storegade 9 . Avedøre 49Deres fyldepen
repareres medens
De venter,-eller
færdig til af¬
talt tid. - DUX
FYLDEPENNEVÆRK -
STED, Niels Hem-
mingsensgade 22,
Palæ 7072.

Stortudvalginye
og "brugte penne.

Hilsen fra

KØBENHAVNS MURER-

OG STENHUGGERLAUG

PETER H. OLSEN
Blikkenslagermester
Lundtoftevej 37 A
Lyngby 756
JOHS. MELDGAARD
Malermester

Vangedevej 120
Søborg 5127
A. M. SØRENSEN
Entreprenør
Vigerslevallé 89
(Opgang 23) . Valby 8032

E. LARSEN &
E. HANSEN I/S
Autoværksted

Finsensvej 35
Gothåb 9735

KERAMISK FORBUND

Sdr. Fasanvej 10

MURERNES
FAGFORENING

for Ordrup og
omliggende byer
HyldegaardsTværvej 17

MURERMESTER¬
FORENINGEN

for Lyngby og omegn

N. J. JENSEN KJÆR
Snedkermester
Set. Hansgade 9
Nora 417

Godt nytår
TRUNNEVANGENS
SKOTØJSREPARATION
v/ A. Andersen
Trunnevangen 2
Ordrup 5545
AUTOVÆRKSTEDET
»KVIK«
v/ Harry Petersen
Landvindingsgade 6
Byen 8929

KØBENHAVNS

TØMRERLAUG

P. JOHNSEN
Tømrermester

Georginevej 9
Amager 386
ANDERSENS
METALVAREFABRIK

Hvidovrevej 354
Hvidovre 1474

AAGE V. JENSEN
Tømrermester
Strandvej 437
Ordrup 8075

NØRGAARD PETERSEN
Murermester
Brønshøj vej 15
Bella 2271

EINAR KORNERUP
Murermester

Blankavej 10
Valby 9200

MURERMESTER¬
FORENINGEN

for Glostrup, Tåstrup,
Hedehusene og omegn
Hovedvejen 99
Glostrup 2186

GULD- OG SØLV¬

ARBEJDERNES
FORBUND

i Danmark

SVEND NIELSEN
Murermester
C. F. Richsvej 150
Gothåb 4491

M. H. KRAUSE

Strandlodsvej 61—63
Stort lager i fyrretræ
Sundby 9505

ORGANISATIONERNES
BLOMSTER-SERVICE
Aaboulevarden . Nora 7289
Ved forevisning af fag-
foreningsbog ydes 10 pet.

JENSEN & REINHOLDT
Skæremetalværktøj

Værksted: GL Køge Lande¬
vej 463 pr. Brøndby Strand

Kontor: Glimvej 20 D
Hvidovre 1582

ALU-CHROM

GL Køge Landevej 180
Valby 7657

KØLERFABRIKEN
»DANMARK«
Vesterbrogade 27
C. 11625

AAGE BRUUN & SØN
Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10

Byen 2079

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Gormsgade 21
Taga 7788

EINAR JENSEN
Murermester
Pile Allé 7 F
Vester 6027

C. L. ANDERSEN
Murermester

Mylius Erichsens Allé 24
Helrup 3186

HOLGER RASMUSSEN
Tømrermester

Milanovej 8 A
Sundby 5086
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E. M. MORTENSEN
Smedemester
GI. Koge Landevej 500
Avedøre 138

H. V. FLODIN & SØN
Malertnestre
Aalekistevej 246
Damsø 406

MIKAEL ORBESEN
Snedkermester
Knuthenborgvej 8
Valby 4353

TAGE CHRISTENSEN
Murermester
Anlægsvej 33
Søborg 6591

TH. TOPP
Snedkermester
Fuglebakkevej 6
Gothåb 5100 y

SVEND ORLA
FREDBORG
Murermester
Kastanie Allé 14
Glostrup 1676

AD. JENSEN
Murermester
Bredgade 33
Palæ 1147

ERNST HENNINGSEN
Malermester
Køllegårdsvej 52
Yrsa 1649

NYHAVNS FÆRGEKRO

Nyhavn 5 . Palæ 6250
Hoher Jensen
Medlem af C. U. K.

HARRY NIELSEN
Murermester

Stockflethsvej 22
Gothåb 2070 Forhenværende tapetserermester og dekoratør

P. W. AAGESEN

afgik ved døden juleaften.

TAGE BARSHØJ
Murermester

Lillegårds Allé 58
Yrsa 1989

NIELS JARRE
Murermester
C. M. Larsens Allé 5

Kastrup 880

Dengang da rejselivet
stod i sit fulde flor,
dengang da det var givet,
at verden, vid og stor,
enhver svend skulle kende,
når han af læren kom,
som unge raske svende
de skulle se sig om.
Ad landevej, til fods, med sang
de drog mod syden ned;
og selv om vejen faldt dem lang,
og sålerne den sled,
så kom de dog til fremmed land
°g så så meget smukt,
det var en vågen håndværksstand
med øjnene oplukt.
Var ikke alting lutter guld
°g ikke alt gik glat,
så var dog verden underfuld
og fuld af mangen skat,
som svenden kunne samle på
og bringe med sig hjem,
de skatte, som ej kan forgå
i mindebogens gem.
Men disse minder bort vil gå,
hvis ej de skrives ned,
og eftertiden vil ej få
om svendens kår besked,
om verden dengang skøn og rig,
hvor arbejd var at få
for hver en svend som søgte slig
'or dette at opnå.
Derfor jeg beder hver en nav,
som minder har i gem,
fra han i fortid med sin stav

drog ud fra hus og hjem —

skriv op de minder fra den tid
da du på valsen drog,
så skriver vi dem ind med flid
' mindets gyldne bog.

Pari.

ET BESØG I DEN TYSKE RIGSDAG
fiah. 4-0 åh. iidei*.

Noget af det, som jeg i første række
ønskede at opnå,da jegkom tilBerlin,
var at overvære et møde i den tyske
rigsdag, hvilket også lykkedes mig.
Jeg arbejdede dengang på etværksted
for bedre butiksinventar, og vi mon¬
terede en temmelig stor skotøjsbu-
tik ude i Moabit, og der var pres på,
for butikken skulle være færdig så
tidligt som muligt før jul, så man
kunne få julehandelen med. Der Sie-
ber (formanden) var derfor på tæ¬
erne fra tidlig morgen til kl. 7—8
om aftenen for at jage på os, og det
lykkedes også at blive færdig ca. 14
dage før jul, og da butikken var fær¬
dig, fik de fleste af os besked om,
at der ikke var mere før ind i det
nye år. Nu fik jeg altså lejlighed til
at se en del af Berlin, som ikke var
tilgængelig om søndagen. Fra en del
husmødre blev der dengang klaget
over, at de ikke kunne få så meget
kød at købe, som de ønskede; der
var derfor fra socialdemokratiets
side indgivet en interpellation an¬
gående dette spørgsmål. Jeg valgte
at besøge rigsdagen, da denne skulle
behandle det. Socialdemokratiet var
nemlig blevet en stor fraktion, idet
man ved valget i 1912 havde vundet
ikke mindre end 67 nye mandater
og derved forøget antallet af sine
rigsdagsmænd til 110 og var nu ble¬
vet rigsdagens største parti med ret
til at vælge viceformand, hvilket
havde vakt vældigt røre i junkerpar-
tiet. Jeg havde fået at vide, at hvis
jeg ville gøre mig håb om at komme
ind i rigsdagen, skulle jeg møde i
god tid, da interessen for rigsdagen
var steget mægtigt efter valget. Selv
om mødet først begyndte kl. 1, stil¬
lede jeg ved rigsdagens bagdør ved
9-tiden. Da var der allerede kom¬
met 7—8 mand, som jeg kom i snak
med. De fleste havde en frokostpakke
med; men der var én foruden mig,
som ikke havde været så forudse¬
ende. Vi enedes om at skulle være

naboer, da der skulle stilles op i to
rækker. Først gik han til frokost,
derefter jeg; men da jeg kom tilbage,
var der kommet en anselig flok, og

navnlig een af dem protesterede høj¬
røstet mod, at jeg kom blandt de før¬
ste. Nu kom der en betjent til at
holde orden, og han forlangte ro, og
da de første holdt med mig, sagde
betjenten til mig: »Træd ind«, og så
gik det. Ved 12-tiden blev dørene
åbnet. Der sad en mand i en loge,
ham gav vi vore invalidekort, og ef¬
ter det udfærdigede han et adgangs¬
kort til liver. Tværs over kortet var
der trykt med rødt: »Nicht über¬
tragbar«. Jeg var blandt de første
og fik en god plads, hvorfra jeg
kunne overse hele salen. Den var
indrettet som de fleste parlaments-
sale med en formandsstol i midten
og rigsdagsmændenes pladser spredt
i vifteform ud fra denne. Bag for¬
mandsstolen var en tribune med et
tæppe for, akkurat som på et teater.
Jeg kendte ikke mange af medlem¬
merne, dog, den gamle Bebel var let
at finde, såvel Scheidemann, den se¬
nere tyske republiks første præsi¬
dent. Også danskeren Hansen Nørre-
mølle, som sad imellem polakker og
elsasser, fandt jeg. Men rigskansle¬
ren Bethmann Hollweg kunne jeg
ikke opdage. Straks efter mødets åb¬
ning fik ordføreren Scheidemann or¬
det. Han var en glimrende taler, han
rev alle med sig, og der var ganske
stille i salen under hans tale, som
varede en god time. Da han var fær¬
dig, gled tæppet på tribunen til side,
og rigskansleren trådte frem, han
havde åbenbart siddet bag tæppet
og hørt talen. Han blev stående på
tribunen foran tæppet og svarede
Scheidemann, men det var kun gan¬
ske kort; da han var færdig, gik han
ind bag tæppet igen. Nu skulle der
være afstemning om et eller andet,
som jeg ikke husker. Enkelte havde
ordet, blandt andet Bebel og den
unge Liebknecht. Bebel, der dengang
var 72 år, var, trods alt, hvad han
havde gennemgået, lige så rank og
spændstig som Liebknecht, der kun
var 40. Jeg forlod mødet under af¬
stemningen; på adgangskortet stod,
at man skulle aflevere det igen, men
da mødet ikke var slut, beholdt jeg
kortet, og det sidder nu i et af Kø¬
benhavnerafdelingens mindealbum.

Carl Olsen.



Frederiksværk. Ord. generalforsamling afholdtes den
13.-12.-52. Formanden aflagde beretning og omtalte her¬
under, at på landsnaverstævnet var Frederiksværk ud¬
set til at afholde det sjællandske naverstævne 1953.
Såvel beretning, regnskabet som protokollen godkend¬
tes, og valgene var genvalg. I)er var indkommet et for¬
slag om at forandre mødeaftenen fra lørdag til en tid¬
ligere aften i ugen. Det vedtoges forsøgsvis at afholde
møderne 2. torsdag i måneden. Man slagtede derefter
grisen og lod de sorte pølser smage, skiltes sent og øn¬
skede hinanden glædelig jul og på gensyn torsdag den
8. januar.
Med naverhilsen. Laurits Pedersen.
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NAVERNES SANGKOR - KØBENHAVN V
Har du sangstemme og lyst til at dyrke kor- og )

naversange, så meld dig ind i koret som aktiv (
sanger, og velkomne er alle naver som passive V
medlemmer. Sangøvelser hver tirsdag kl. 20—22 )
i sanglokalet: Jernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252. t

Navernes sangkor, stiftet 1923. \

DVÆRGMURSTEN
vi Poul Møller
Modelsten i brændt ler. Skala 1 : 10.
Risparken 28 . Ægir 1568

Inventa
KVALITETS

Auto-elektrisk Værksted
v/ Holger Larsen
Valby Langgade86.Va.8448
Vi mødes i
JERNBANECAFEEN
Ndr. Fasanvej 252. Ta.764

DANIA Naver-Hulen

Nykøbing F - Tlf. 30

NAVERNE MØDES
1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF

hilser alle Landsmænd.
Sammenkomst 1. og 3. Onsdag i hver Maaned

I ODENSE mødes Naverne

i Restaurant CI TY
STRØGPASSAGEN

Godt Madsted! Tlf. 7565 Rimelige Priserl
Hulefar M. Griinberger, Medlem af C.U.K.

l/{/ statsautoriseret Elektroinstallatør
Hostrupvej 12, HIHerød. Tlf. 1340
Elektr. Lys og Kraft. — Medlem af C.U.K.

BESØG HILLERØD

og nyd kaffen eller middagen på
HOTEL LE1DERSDORFF

vis a vis Frederiksborg slot
Tlf. 38 (flere ledn.)

Værelser med al komfort. Sel¬

skabslokaler. Sale til fester, kon¬
gresser og lignende.

K. Bjerregaard
Skind- og Pelslager en gros

Silkegade 13 . København K
Telefon C. 7941

Hovedkasserer for C. U. K.

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Palæ 6250
1. Kl.s Køkken og Betjening

Holger Jensen Medl. af C.U.K.

Cafe „Bet rene Glas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste Fadøl
Samlingssted for gamle Naver

Ove Andersen

Hotel Strandborg
Strandgade Frederiksværk

Tlf 293

Propre Værelser, Godt Madsted
Have. Hyggelige Lokaler. Billard

Her er Navernes Hule.
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert Formaal

Kai Fønss Bach Medl. af C.U.K.

Radio
bør købes hos Fagmanden. Alt i
Radio. Nordsjællands største Fag-
og Specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L.P.Hermansen
Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. CUK

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F.
anbefales til Familie- og

Foreningsfester. Indtil 100 Pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Begynd det nye år med opsparing
gennem

HAANDVÆRKERNES
REJSEFOND

Blågårdsplads 8—10
(ved kirken)

Sekretariatet er åbent fra kl. 10
—17, telefon Central 4900.

Sparefondet for allel
Giv en sparebog med beløb efter
ønske som gave.

Redaktion: Wald. Petersen. Milnersvej 21, Hillerød. Tlf. 416. — Tryk: Fa. Louis Schad, København
Bladet afleveret den 31, Dec.
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Sæson-arbejdsbevilling i Schweiz.
Noget særlig nyt er der ikke at berette om sæson-

arbejdsbevillingerne i Schweiz.
I Danmark findes der C. U. K.-afdelinger i de fleste

byer, og hovedsædet befinder sig i København, de haralle og giver også gerne de fornødne oplysninger.Schweiz består al det tyske Schweiz, det franske og
<let italienske Schweiz, lier havde jeg nær glemt at
nævne (let fjerde Schweiz, nemlig det Räte romaniske
Schweiz. Det kan derfor anbefales de danske håndvær¬
kere, at ikke alle søger til samme kanton eller by.
Det kan ikke anbefales alt for unge svende at rejse

ud, de skulle helst have arbejdet mindst et år som
svend for at lære, hvad man ikke lærer i læretiden.
På den anden side skulle man heller ikke være så gam¬
mel, at man allerede er gift og tager konen med. Her
er måske et af de nye punkter, som må tages i betragt¬
ning. Konen får ikke nogen arbejdstilladelse, måskefår hun slet ingen opholdstilladelse, eller måske får
manden overhovedet ingen opholds- og arbejdsbevil¬
ling. Man bør også huske på, at man kommer til ud¬
landet, til forandrede forhold, som ikke kan sammen¬
lignes med de hjemlige. At man tilegner sig sprog¬
kundskaber, før man rejser ud, det er en selvfølge, som
kommer vedkommende selv til gode.
Som håndværkssvend skal man selvfølgelig stå i sin

fagforening og tilmelde sig her; dette kan man ikke
komme udenom. Førend man rejser, må man have en
overenskomst med den hjemlige fagforening.
På følgende grundlag bliver der givet arbejdsbevil¬

ling: En udlænding, som ansøger om arbejdsbevilling,
må i alle henseender være vandelfri. Hans ophold må
i henhold til arbejdsmarkedet være betinget. Arbejds-
og opholdstilladelsen bliver givet befristet og retter
sig efter arbejdsmarkedet.
For notoriske mangel-fag, d. v. s. fag hvor der over¬

hovedet er mangel på arbejdskraft, bliver tilladelsen
som regel forlænget. For sæson-arbejder og Ange¬
stellte, f. eks. håndværkere og hotelindustri o. s. v., bli¬
ver bevillingen kun givet for sæsonen (6 måneder),
højst 9 måneder, hvorefter vedkommende må forlade
landet.
Før end indrejsen sker, skal man altså have en

•nester og dernæst en arbejds- og opholdstilladelse,
'«(/rejse for at tiltræde en stilling eller tiltrædelse af

sådan uden bevilling er strengt forbudt.
For at finde en mester, som vil indstille vedkom¬

mende, kan det anbefales at annoncere i en passende
avis, som udkommer i den by eller kanton, som man
Ønsker at rejse til. Eller gennem et fagblad. Sker det
Sennem en landsmand eller mester, så vedlægger man
et internationalt svarmærke, som fås på ethvert post¬
hus. Det kan anbefales at få den mester, som vil ind¬
stille svenden, til at besørge arbejdsbevillingen, ellers
kan man også søge den gennem det schweiziske ge¬
sandtskab i Danmark.
Enten man nu på den ene eller anden måde findel¬

en mester, så skal man have en arbejds- og opholds¬
tilladelse, førend man rejser ind i landet; det er ikke
nok, at mesteren skriver, at arbejdsbevillingen skal
han nok besørge, arbejdsbevillingen skal man have
før indrejsen. Ovenstående omhandler kun sæson-
arbejdsbevillingen; ønsker man at komme på udveks¬
ling, henvender man sig til Håndværksrådet i Køben¬
havn.
Før indrejsen sker, skal man altså have en arbejds¬

bevilling. De enkelte durkdrevne, som rejser ind i
landet som turister uden arbejdsbevilling, får ikke
nogen arbejdsbevilling til at tiltræde en stilling, men
må forlade landet. De skader kun deres landsmænd;
foruden tidsspildet må de betale rejsen både frem og
tilbage, hvis ikke vedkommende vil risikere at blive
sendt hjem på kommunens regning.
Det advares derfor på det bestemteste mod at rejse

ind i Schweiz for at tiltræde en stilling, uden at man
i forvejen har cn arbejdstilladelse.
Med naverhilsen. li. A. Hansen, Zürich.

Nyt million-legat. Den 67-årige fabrikant Ferdinand
Hindsgaul liar i anledning af sit firmas 40 års jubilæum
den 2. januar oprettet en millionfond, som skal komme
unge handelsmænd og håndværkere til gode i form af
støtte til studier, rejser, oprettelse af selvstændig virk¬
somhed, ren understøttelse el. lign.

Populært par holder sølvbryllup.
Søndag den 15. februar fejrer redaktøren af »Den

farende Svend«, typograf Waldemar Petersen og
hustru, Valborg, deres sølvbryllup, og så kipper vi
med naverflaget igen. Det er et populært ægtepar, der
nu liar vandret sammen på livets vej igennem 25 år,
og at dagen ikke vil gå helt stille af, vil ægteparrets
venner og naverkammerater sørge for. Der vil komme
hilsener l'ra nær og fjern, thi det er mange, der gen¬
nem årene har besøgt det lille hyggelige hjem på Mil-
nersvej i Hillerød; her var altid plads til en til, og
mens Valborg sørgede for en lille skænk drøftede
Walde og gæsterne naveranliggender.
Hvad der først og fremmest karakteriserer det kære

sølvbrudepar er den hyggelige tone, der altid er den
fremherskende, hvor Walde og Valborg er til stede
— hjemme eller ude. Mange vanskeligheder er blevet
klaret med et smil og en munter bemærkning. Der
vil til sølvbryllupsdagen blive et lille savn, hvis sølv¬
brudeparrets eneste datter, Else, der arbejder i Bern
som buntmagerske, ikke når frem til dagen — men
ellers vil der nok komme gæster for at hilse og lyk¬
ønske parret.
Til ovenstående lykønskning vil jeg føje min, med

håb om at de næste 25 år må blive lige så lykkelige
for Valborg og Walde som de mange foregående år.

Kai Fønss Bach.



Naverbrev fra Himalaya
Naver er at finde overalt på klo¬

den. Med juleposten var der brev fra
vor gode naverbror, den schweiziske
mejerist Werner Schulthess, der i et
årstid arbejdede på Statens forsøgs-
mejeri i Hillerød, derefter nogle
ugers arbejde i Jylland, vinteren
1951—52 arbejdede han på forsøgs-
osteriet i Kiel for derefter at blive
ostemester på A/M Møballe pr. Ho¬
vedgård i Jylland. Nu er Schulthess
i Nepal, en uafhængig stat i For¬
indien på sydsiden af Himalaya. Ne¬
pal grænser til Sikkim, Bengalen, Ka-
maon og til Tibet. På nordgrænsen
ligger Himalayas højeste top Mount
Everest. Klimaet er forskelligt efter
højdebeliggenheden, men gennem¬
gående som i Sydeuropa. Agerdyrk¬
ning er befolkningens hovedbeskæf¬
tigelse, men der drives også bjerg¬
værksdrift på jern, kobber og bly,
arsenik og ædelstene. Landets hoved¬
stad er Katmandu (ca. 130.000 indb.).
Det var lidt geografi, men lad os

nu høre, hvad Schulthess selv skri¬
ver:
■»... Imidlertid har jeg meget at

gøre her i landet i de første 3—4 år.
Alting her er meget primitivt, og vimå bygge alt op lige fra grunden.
Nepal er 3% gange større end Dan¬
mark, men veje for biler eksisterer
kun i hovedstaden Kathmandu. Al
transport udføres ved hjælp af ku¬
lier. Kun hvert tyvende menneske
kan læse og skrive. Det tager megen
tid at lære Nepali-sproget, fordi dette
skrives med helt andre bogstaver,
og ved den tibetanske grænse tales
der igen et helt andet sprog, så I
kan tænke jer, hvor vanskelig meje¬
rist-uddannelsen vil være.
Da jeg ankom hertil i juli måned,

kunne jeg ikke få nogen oplysnin¬
ger om, hvor der er tilstrækkelige
mælkemængder at finde, fordi kun
få mennesker fra Kathmandu har
været ude i de nordpalesiske græn¬
seområder. Så tog jeg selv ud i lan¬
det for at se. I november var jegf. eks. i dalene ved den tibetanske
grænse (oppe i 4—5000 meters højde
og med 6—8000 meter høje bjerge).
Det mest interessante mælkedyr er
den såkaldte Chowri, en krydsning

af Yak og de små bjergkøer. I denne
del af landet kunne jeg kun få op¬
lysninger ved hjælp af to tolke, den
ene fra Sherpa-sproget til Nepali ogden anden fra Nepali til engelsk.
Lige efter jul vil jeg gå nord-øst

på — en tur på 3—4 måneder. Min
ledsager er Phutarkay, en meget tro¬
fast, ærlig og stærk kamimerat fra
Himalayabjergene. Han har før del¬
taget i flere europæiske Himalaya¬
ekspeditioner og kender forholdene.
Jagtbøssen og telt må vi naturligvis
medbringe, det er meget vigtigt.
I foråret 53 skulle materialet for

et par osterier 7—10 dagsrejser fra
Kathmandu og det første lille kon¬
summælk- og smøl-mejeri ca. 20 km
fra Kathmandu være i orden. Min
hovedsagelige opgave i 1953 efter
installationen vil være at uddanne
mænd i faget. Ved siden af er jegogså beskæftiget med mange landbo¬
tekniske problemer, fordi indbyg¬
gerne i disse ensomme dale tror, atden hvide mand kender alt.'
Når der ikke vil være for mangepolitiske vanskeligheder i fremtiden,tror jeg at kunne gøre en god ind¬

sats her.
Med naverhilsen.

Werner Schulthess.

FORENINGSMEDDELELSER

Basel. Her går det godt. Vi klarer vinteren igennemmed 4 medlemmer, men håber snart igen at se hulen
fyldt af raske svende. Hver fredag samles vi i Pfauen,
og mødedeltagelsen er altid 100 %, og der er altid liv
og glade dage i hulen. Vi har haft besøg af blaffere,fyldt med et prægtigt humør og mange oplevelser, ogaf naver på gennemrejse eller kortere ophold, og allehar de kunnet spinde en ende, så det var en fryd.Med naverhilsen. John Olsen, sekr.
Hillerød. På ekstraord. generalforsamling den 17.-1.vedtoges det enstemmigt at sætte kontingentet til 2 kr,

pr. måned. Vi havde en hyggelig aften med oplæsningaf breve fra svende på fart viden om, bl. a. fra Werner
Schulthess, der nu er i Nepal. Næste møder er lør¬dagene den 7. og 21. februar.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
Zürich. 2. juledag, den 26. dec., holdt afd. sin julefesti restaurant »Du Pont«s store sal. Festen fik også denne

gang en overordentlig stor tilslutning. Der arriverede
fem gange så mange deltagere, som der var anmeldt,hvilket naturligvis ikke i mindste måde havde nogenindvirkning på aftenens festlige forløb.Salen var smukt pyntet i de nordiske landes farver,
og bordene var dekoreret med miniature-juletræer,flag og levende lys. Traditionen tro serveredes derdansk wienerbrød til kaffen. Efter formandens vel¬
komst, hvori han rettede en særlig velkomst til den
danske konsul, dr. Blass og vort æresmedlem H. A. Han¬
sen, istemtes »Glade jul «. Derefter oplæstes jule-
og nytårshilsenerne. Der var mange, som bidrog tilunderholdningen ved kaffebordet. Riber Jensen læste
danske folkeeventyr, Morf rystede både poesi og prosai schweizer-tysk dialekt ud af ærmerne. Else MarieLassen gjorde lykke med sine digte på ravjysk, og KajAndersen sang en gammel kendt julesang og fik bevæ¬get alle gemytterne til at synge med på omkvædet.H. A. Hansen læste juleavis og m. m. Da den sidstewienerbasse var gledet ned, tændtes kæmpejuletræet,og alle børnene slog kreds om det og sang julesalmernemed klare stemmer. Da børnene havde sagt deres vers,modtog de — med øjne, der strålede om kap med ly¬sene — hver en mægtig godtepose. Inden aftenen varforbi for børnene, blev der leget og danset om jule¬træet, til lysene var brændt ned.
Så spilledes der op til dans, og både ældre og yngre

fik sig mangen en munter svingom, inden midnatstimenslog og satte punktum på en meget vellykket julefest.Med naverhilsen. Jørgen Christensen, sekr.
Gøteborg. Søndag den 8.-2. afholdes fest i Toltorps-dalen. Billetter fås hos bestyrelsen — eller endnu bed¬

re — mød alle op ved navermødet for en gangs skyld.Lørdag den 21.-2. har vi tur til Borås for start af en nyafdeling. Antagelig bliver det ordnet som grupperejse.Anmeldelse til turen modtager bestyrelsen eller tlf.191186. — Hovedbestyrelsen repræsenteres ved mødet.Med naverhilsen Victor Kjellerup, sekretær
Aarhus. Ord. generalforsamling afholdtes i Stjerne¬kroen 16.-1. Dirigent var »Fugle-Peter«. Forhandlings-bog, formandens beretning og regnskabet godkendtesenstemmigt, ligesom det vedtoges at indsende et for¬slag til H. B. ang. en lovændring i sygeunderstøttelses-paragrafen.
Ved valgene genvalgtes V. Elikofer som næstfmd.,Viggo Simonsen som kasserer og Bos som suppleant.Dirigenten sluttede med »Når samlet er vor Naver¬flok«.
Med naverhilsen. Niels Jensen, sekretær.
København. Jule-hulemødet den. 20.-12. med damerblev en hyggelig aften, hvor »Pan« oplæste sin juleavis,hvori der var små og store hip til mange af svendene.Juleavisen var flot dekoreret af Jens Peter Bie, og op¬læsningen tog stort bifald. Og så fik vi os en lillesvingom.
Byggefondet afholdt nytårsaften sin traditionelle

nytårsfest på Nørrevold. Salen var festligt pyntet, ogaftenen bød på mange overraskelser, såsom sangeskrevet af »Kong Schmidt«, præmiedans og amatør¬aften i navermikrofonen, amk. lotteri m. m. Kl. 20 spil¬lede Eckardt Hansen op til dansen, og først ud påmorgenen, da sporvognene igen var "begyndt at køre,sluttede festen.
Lørdag den 3.-1. samledes svendene i »Berejste« ogønskede hinanden godt nytår og opfriskede rejsemin¬derne.
Med naverhilsen. * O. J. Roslev, sekr.
Kiel. Lørdag den 10. jan. afholdt vi det første møde idet nye år. Trods glatis og sne var omtrent alle Naver¬

ne tilstede, der manglede kun een. Formanden bød vel¬kommen, og så berettede kassereren om vore pengefor¬hold, dernæst blev Hamborgturen opvarmet igen, ogdem der havde været med, var enige om at det var englimrende fest. Nu kom vort eget 50 års jubilæum pådagsordenen, og hertil havde enhver naturligvis sin
Læs venligst videre næstsidste side.



P. D. er død
Så drog P. D. Ågesen bort på sin

sidste færd.
Vi troede ham næsten glemt af

den skæbne, der ellers er os alle
sikret, han som i sin oldingealder
bestandig kom, hvor der foregik no¬
get blandt »de farende svende«, det
være sig ved fester eller generalfor¬
samlinger, på udflugtsture eller — i
navernes hyggekrog på den ølstue
ude på Nørrebro, hvor så mange
svende tilbringer nogle ledige stun¬
der. Og ikke blot kom han; lige til
det sidste gav han sit besyv med,hvad enten der skulle roses eller
revses!
Hvem af os — hans omgangskreds

— husker ikke, når han trods sin
høje alder med ungdoms ildhu for¬
talte om sine første år hjemme i
Silkeborg, om lande og byer, hvorhan rejste for snart menneskealdre
siden, eller om årene før og underden første verdenskrig, hvor han
var midtpunktet i det københavnske
naverliv! Med forbløffende erin-
dringsevne huskede han navne påsvende, han havde mødt gennem sitlange liv! Medens han fortalte,havde han for skik at knuge singamle valsestok i hånden. I sine ungedage var P. D. og en rejsekammerat
»tilfældigt« kommet ind på en vin¬
mark i syden; i en bunke kvas af af¬
skårne ranker havde han og rejse¬kammeraten som souvenir udsøgt siget par gode kæppe; kammeraten —
en slokkemager — forfærdigede der¬
af et par gode valsestokke; P. D. Åge-
sens valsestok fulgte ham resten aflivet!
På sine gamle dage var P. D. Åge¬

sen med sin ranke markante skik¬
kelse en håndværkertype, man lagde
mærke til. Så sent som på den store
håndværkerudstilling i Forum vardet ham, pressefotograferne søgte og
gav de fornemste pladser i aviserne.
Ingen løber fra alderen, til sidstfandt den gamle håndværker sit

hjem i de gamles by! Juleaften kom
skæbnen til ham — Mesteren hentede
sin svend! Stille og værdigt drogP. Ü. Ågesen ud på sin sidste — den
evige rejse! Ære være hans minde!

F. Sch.
• •. Jørgen K. Petersen, Køben¬

havn, skriver om P. D.:
Navnet P. D. var kendt ikke blot

af naverne, men også udenfor vor
kreds, kendt som den gemytlige
mand med de originale ideer ved
festarrangementer. Man vidste, at
når P. D. skulle dekorere til et kar¬
neval, så var det gennemført i alle
detaljer — det lignede netop det,
som det skulle. Lad mig nævne det
store karneval i Idrætshuset, »Na¬
verne i Kongelunden«, den store 3dages fest på badeanstalten »Helgo¬
land«, »Med Naverne i Venedig«,den store høstfest i Brønshøj Tivoli

mange flere fester, og alt detteskylder Klub for berejste Skandina¬
ver ham en tak for.

H. B.s formand, overmontør Jens Jørgensen, viser P. D. Aagesen
den smukke glasstøvle ved »Den farende Svend«s jubilæum 25.-1.-52.

Aftenbladet fot.

P. D. er gået bort på sin sidste
rejse, men hans minde vil bevares
længe blandt naverne. J. K. P.
... og formanden for H. B., Jens

Jørgensen, skriver sluttelig:
Den gamle »naverhøvding« fhv.

tapetserermester og — i særdeles¬
hed dekoratør— døde juleaften i de
gamles by, 83 år gammel. Ågesen var
en velkendt skikkelse i byen — sær¬
lig på Nørrebro •— hvor han boede
i en årrække, sidst i de gamles by.
Med sin liøje markante Drachmann¬
type — med skæg og bulehat— var
han den gamle digter op ad dage,
— det var han selv lidt stolt af —.

P. D. Ågesen var ud af gammel cir¬
kusslægt fra Silkeborg, gøgler og
bohemenatur, som prægede ham alle
dage; en fin personlighed, som
havde mange venner ud over naver¬
nes kreds, som han tilhørte med liv
og sjæl, lige fra da han som ung
håndværker drog på valsen. Som
dekoratør slog han sit navn fast ved
skabelsen af rammerne til de be¬
rømte naverkarnevaller for år til¬
bage, lian var uforlignelig, impulsiv
med kunstneriske ideer.
P. D. Ågesen var velkendt på alle

bladredaktioner, når han brasede
ind og skulle have noget forreldame
for naverfester, han formåede i 1919
at få den berømte dansk-franske
flyver Krause Jensen til at gå i luf¬
ten med reklamesedler for en naver¬
fest i Brønshøj — det sprængte alle

rammer — Brønshøjs indbyggeran¬
tal tre-fire dobledes
Hans minde vil leve længe blandt

naverne. J. J.

Den farende svend
Mel.: In einem kühlen grunde
Min dag er uden sorger
i landevejens sol.
Jeg er en verdensborger
med pas fra pol til pol.
Mit håndværk gi'r mig spise,
hvor jeg mig byder til!
Og lystig bli r min vise
til værktøjsstålets spil.
Når nattens mørke værner
mit skjul bag markens hegn!
I drøm blandt himlens stjerner,
jeg ser min barndomsegn!
Og faldt i løn der tårer,
det ingen skade var!
Kun hjerteløse dårer
slet ingen tårer har!
Et sted bag verdens ende,
jeg ved et herbergshus,
hvor alle muntre svende
bli'r budt et velkomstkrus.

Der høres aldrig klage,
der hersker aldrig nød!
Der lien min sjæl vil drage,
— når jeg engang er død!

Fritz Schwartz.

e>' skal mere liv i udvekslingen af håndværkssvende,
europæiske landes organisationer for håndværk

°<=r industri afholdt den 26. januar international konfe-
r®nce i Basel. Danmark var repræsenteret af kontor-
cllef, cand. polit. M. J. Rosenberg, Håndværksrådet.

Danmark har til stadighed 100—200 unge håndværkere
på udveksling i Holland, Frankrig og Schweiz, og man
vil nu søge tallene forøget, ligesom man vil søge at få
Italien, Østrig, England og Vesttyskland med ind i de
såkaldte »udvekslingslande«.



T
Vor trofaste naverbror, tapetserermester og

dekoratør
P. D. Aagesen,

født 15.-6.-1869, er juleaften den 24.-12.-52 afgået
ved døden og bisattes fra kirken i De gamles byden 30.-12.-52 under stor deltagelse af naver-
kammerater.
Ved P. D. Aagesens død har vi mistet et trofast

medlem med et godt lune og friske ideer. Han
var skaberen af de berømte naverkarnevaller i
København. Trods sin høje alder, 84 år, var han
en sikker gæst i hulen lige til sin død.
Æret være dit minde.

Københavns afdeling.

Fire naver i Tunis hilser.
Gode naverbrødre! Tunis, 8.-1.-53.

Efter i over et halvt år dagligt at have talt om at
sende jer en hilsen, bliver det nu endelig en realitet.
Vi er fire svende samlet i Tunis, hvortil vi er ankom¬

met efter en pragtfuld gå- og blafretur gennem Tysk¬
land, Schweiz, Frankrig", hvor vi arbejdede en måneds
tid i Paris, derefter tilbage til Schweiz og derlra til
Italien, som vi tog på langs, til Sicilien og endelig med
skib fra Palermo til Tunis, lifter den lange tur gennem
Europa var vi rigtig godt gammeldags på r...., men
i den situation er hjælpen som bekendt altid nærmest.
Vi opsøgte dagen etter vor ankomst arbejdsanvisningen
— og blev sat i sving straks alle fire.
Som 1 vel læser i andre blade end lige »Svenden«, ei¬

der lidt røre »i den« hernede, og vi hygger os med
spærretid osv. engang imellem, men det klarer sig, da
gode kolleger liar sendt os nogle guld-eksporter til at
bevare »vioinæsen« med. Vi har jo som jer hjemme
holdt jul og nytår elter de urgamle nordiske princip¬
per, ja, juiealten var på ration, 2 guld til hver, men
der er heldigvis noget, der hedder julefrokost, og den
var dansls. med guld en masse, ja, Harald Jensen måtte
desværre meiae atbud, men vi inviterede i stedet St.
Raphael med følge, så med ham til bords kedede vi os
ikke. Også nytårsaiten og dagen derpå med en frokost,
der var naver værdige.
Nu skal 1 ikke snøre randselen, svende, for at tage

til Tunis i hvert laid, det er meget småt med arbejde
i øjeblikket, vi står faktisk overfor det at skulle på
vejen igen, det er jo ikke ligefrem industri, der præger
Tunesien, og endelig er forholdene ikke så gode lor
liden, så tænk over (let først — men der er i hvert fald
dansk øl i handelen hernede.
Med slag i bordet sender vi alle svendene de kraf¬

tigste naverhilsener.
Gustaf G. Carlsen, Henry Hansen,
moaelsnedker. maskinarbejder.
Leif Rasmussen, Wagn-Aage Nielsen,

klemsmed. maskinarbejder.
PS. Vi benytter samtidig lejligheden til at sende en

tak til de afd. i Tyskland og Schweiz, som vi har be¬
søgt på vor gennemrejse. Gustaf Carlsen.
Tømrer Hans Junker, Port Elisabeth, melder i sit

julebrev om højsommer i Sydafrika, omkring 25—30°
— det er lige passende, men her bliver endnu varmere,
skriver han. J unker har købt sig en Oldsmobile 38, de
fleste af danskerne har bil nu, og han skriver at de har
sommerferie fra 19. dec. De er en lille fast trop, der
holder sammen i afdelingen. Mortensaften var fin-fin
med andesteg hos en dansk familie. Af og til ser de nye
ansigter i hulen — danskere i forskellige fag, men de
fleste søger andre græsgange. Ellers går livet sin rolige
gang — her er faktisk for roligt, det synes mærkeligt
nu vi har bil, men der er ikke nogen steder at køre lien,
ikke andet end støvet landevej med grøn steppe til beg¬
ge sider hundrede af mile. Arbejdet går mod sin afslut¬
ning, en 3—4 mdr. til og vi kan sikkert pakke vort
værktøj, skriver H. J., men der er masser af arbejde i
Unionen.

— På et senere kort skriver H. J. at de i ferien er nået
til portugisisk Østafrika — en 3000 miles lang tur.

Tilmedlemmerne iKøbenhavns afdeling
Lørdag den 7. februar kl. 19,30 i Nørrevold 90:
København afdelings 54 års stiftelsesfest.

Med damer. — Fælles kaffebord, pro persona kr. 2,00.
NB.: Filmen fra Hamborgturen forevises!

Søndag den 16. februar:
Navernes bekendte fastelavns-fodtur.

(Udi det blå).
Aberne slippes ud af buret ved spisnigen.
Madkurve og godt Naverhumør medbringes.
Mødested: Valby S-station,Lyshøjgårdsallé kl. 10 pr.

Lørdag den 21. februar kl. 19,30.
Alm. Navermøde på Nørrevold 90.
Stor tilslutning til ovenstående forventes.
Med naverhilsen Bestyrelsen
Formand Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens allé 482,

tlf. Valby 8980. Kasserer: Rich. Nielsen, Svanevej 24 C,
1. th., NV. Tlf. Taga 8231 y. Postgiro 1778.

Navernes sangkor afholder karneval
lørdag den 28. februar kl. 19

i Set. Andreas Ordenens lokaler, Frederiksbergallé 11.
Billetter å 3 kr. fås hos sangkorets medlemmer og i
Sanglokalet, Nrd. Fasanvej 252, Jernbanecafeen, hver

tirsdag.
Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
1. februar: Tegner Jens Peter Bie, Skindergade 22, K.,

70 år.
1. februar: Former K. Tønnesen Søgaard, Rønnebærvej
46\ F., 60 år.

Meddelelse til afdelingskassererne.
De nye månedsmærker er sendt til alle afdelinger

i december. Skulle en afdelingskasserer ikke have mod¬
taget disse, må lian omg. skrive til undertegnede.
Modtaget kvartalsregnskaber af følgende afdelin¬

ger: Aalborg, Basel, Hamborg, Helsingborg, Hillerød,
Kiel, Odder, Vejle, Silkeborg og Zürich.

Hovedkassereren.

Ny formand i Københavns afdeling.
På en ekstraordinær ge¬

neralforsamling i Køben¬
havns afdeling den 17. ja¬
nuar nyvalgtes maler Emil
Spangstrup til formand i
stedet for Johs. Egebo.
Som næstformand nyvalg¬
tes tapetserermester Chr.
Sørensen (»Kæde-Christi¬
an«) i stedet for Hanne-
mann Christensen.
Emil Spangstrup, der

ses på billedet, er 41 år og
liar i et par år siddet i Kø¬
benhavns afd.s bestyrelse.
Han var på farten i tredi¬
verne.

En radio-reportage. Tusinder af danske lyttere havde
stillet store forventninger til statsradiofoniens repor¬
tage fra jubilæumsfesten i Hamborg, men blev desværre
slemt skuffet, idet der faktisk ikke blev gengivet andet
end talere og sluttelig interviews med nogle tilfældigt
sammenkaldte naverbrødre. Den hjertelige stemning,
sangen fra Hamborg og det udmærkede orkester fandt
redaktør Svend Carstensen slet ikke. Nej, må vi en
anden gang bede om lir. Dahlerup eller en anden mere
humørfyldt speaker, ellers vil man tro, at naverne er
begyndt at gå i kloster. Det var et stort held, at »Fugle-
Peter« fra Aarhus var blandt de tilfældigt sammen¬
kaldte, han og Heinrich Witt, Hamborg, reddede en
god del for C. U. K. — og for hr. Carstensens reportage.
At hele arrangementet ved jubilæumsfesten var så

vellykket, skyldes ikke mindst Max Brehms store ar¬

bejde i festudvalget, det er al anerkendelse værd.
W.P.



GLÆDELIG NYTÅR -¥■ * *
Er De medlem af Deres
taug, bør De også være
medlem af

Håndværkerforeningen
i Kobenhavn

DANSK
former forbund
GI. Kongevej 6

ALFRED CHRISTENSEN !
Maskinsnedkeri

Englandsvej 272
Kastrup 2148

ELVER HANSEN
V. Boulevard 5 . Palæ 8350
Bygningsartikler

CARL HANSEN
A. F. Beyersvej 7, Go. 6266
Rødovrevej 199, Rø. 2359
Bygningsartikler
Betonvarer, tagpap, cement

VALBY BOGTRYKKERI
v. Willemoes Petersen
Sdr. Fasanvej 97
Valby 116

k. heller petersen
Maskinsnedkeri

Amager Strandvej 407-411
Kastrup 3017

MISSIONSTRYKKERIET
v. O. Siebuhr
Bernstorffsgade 21
C. 11.007

SIG. HENRIKSEN
Snedkermester
Nyhavn 31 C . Palæ 1993

I. FREDSKOV
Malermester
GI. Køgelandevej 404
Hvidovre 1773

P. THØGERSENS
BOGTRYKKERI
Købmagergade 62—64
Byen 2496BLIKKENSLAGER¬

FORBUNDET
i Danmark

Alhambravej 15

Hilsen jra
TOBAKSARBEJDER¬
FORBUNDET
i Danmark

HOVEDSTADENS
GULVAFHØVLING
v. Edvin Johansen
Afslibning og boning
Holsteinsgade 51
Øbro 9459

SVEND PETERSEN
Malermester
Nrd. Fasanvej 25
Gothåb i486

H. CLIFFORD
Bogbinderi
Værkstedsvej 30—32
Håndværkerbyen
Valby 1272

RASMUSSEN
& CHRISTENSENS
BOGBINDERI
Gothersgade 101
Byen 5378 y

ERIK OLSEN
Skomagermester
Sdr. Boulevard 94
Eva 928 y

EJNER DUUS
Møbel- og dekorations-
værksted
Kronprinsensgade 8
Palæ 2902

B. HOU VANGSAAE
Glarmester
Saxhøjvej 47 . Damsø 7719

J. NIELSEN
Glarmester
Løngangstræde 37
Byen 2794 y

METALVAREFABRIKEN
ADA v. Chr. G. Marquart
Saltholmsvej ii-—13
Sundby 4949

MYHRVOLD
& RASMUSSEN
Maskinfabrik
Vibevej 7 . C. 7824

Hilsen fra
forgylder¬
forbundet
i Danmark

murermestre

CHR. OTTESEN
Murermester

Østersvej 11
Glostrup 1962

malernes
aktieselskab
Gothersgade 37
Palæ 3144

SØRENSEN
& JOHANSSON
Murermestre
Gladsaxevej 109
Hyrdevangen 100
Søborg 4536

N. ERIKSEN
Skomagermester
Nørrebrogade 156
Taga 2354

A. NARVØ'S EFTF.
Otto Jensen
Herre- og dameskræderi
Svinget 3 . Amager 7090

ORLA VAGN
MOGENSEN
Sølvsmedie
Baldersgade 16 . Taga 6539

L. & E. ESPENSEN
Buntmagere
Strandvej 18 . Ryvang 110

tømrer, og snedker¬
mestre

EMIL C. MOTTLAU
lommer . Trælast
Korsgade 15 . C. 2994

utterslev
tømmerhandel

C. Hansen
Frederikssundsvej 284
Bella 2038 . 3578

J. JUUL LARSEN
Murermester
Vodroffs Tværgade 3
Vester 9484 y

EJNAR ANDERSEN
Smedemester
Andersen Nexøvej 30
Gothåb 3974 y

tapetserer

ERIK LASSEN
Møbelpolstrer & dekoratør
Liflandsgade 15
Sundby 933

O. GJERLUFSEN
Varmemontøren
Himmerlandsvej 27
Fasan 3147
Specialist i helautomatisk
oliefyring

RS. SØRENSEN
Tømrermester
Herlev Hovedeade 78
Yrsa 75

M. J. MØLLER
Tapetserer?nester
Nørrebrogade 92
Nora 5864

K. MICHELSEN & SØN
Godthåbsvej 195 . Fasan 456
Centralvarme . dampanlæg
A. & E. svejsning

DEN BILLIGE
STENHUGGER
Har De set den billige
udstilling med de små priser
Evald Madsens eftf.
v. E. Prenild
Tagensvej 151
(hj. af Lygten) . Taga 5462

E. PIHL MORTENSEN
1omrermester
Marsalavej 5
Amager 6811

B. QVIST JESSEN
Tapetserermester
St. Kongensgade 55
C. 9124

ODENSE
STØBEGODS I/S
Chr. d. IX's gade 8
C. 6461 . 12.861
Tasso kaminer & ovne

AMERICANSK
VULKANISERINGS-
FABRIK
Ældste slidbanefabrik
GI. Kongevej 4 . Byen 6587

NORDISK
KINEMATOGRAF-
FABRIK
GI. Kongevej 15 C
C. 6873

EGON OLSEN
Tømrermester
Enegårdsvej 4
Rødovre 2609

ALFRED HANSEN
& SØN
Tapetserermester
Vegas Allé 20
Kastrup 1511
E. DEGN
Tapetserermester
Vanløse Allé 28
Damsø 8987 y

I. THEILGAARD
Aktieselskab
Banegårdsvej 13
Glostrup 64
Bygningsartikler

JACOBSEN & SØRENSEN
Stukkatørmestre
Jydeholmen 16
Damsø 1163

HANS ANDERSEN
Iomrermester
Snerlevej 2
Gentofte 1471

CHR. IVERSEN
Anlægsgartner
Torstensvej 5
Hvidovre 384

J. G. ULLMANN
Tømrermester
Forsvarsvej 1 . Yrsa 405

TAGE MØLLER
Handelsgartner
Ejbyvej 92 . Rødovre 49

a/s h. sindby & co.
Rewentlowsgade 12
Eva 9595

snedkeriet
Ravnsborg
Ravnsborggade 20
Nora 993

C. A. JØRGENSENS
BOGTRYKKERI
Gråbrødretorv 14
Byen 6842



'P« iJtjhel iil 'fj-amboig
Mange af mine naverkammerater

mente, at det var en forrykt idé at
cykle til Hamborg-jubilæet på den
årstid. Men mine kontanter var små,
og hvorfor ikke tage turen som i de
unge dage som farende svend? Jeg
ville også nødig svigte naversang¬
koret, og dette, at. cykle de ca. 600
km ud og hjem fra København til
Hamborg var ikke så slemt alligevel.
Jeg kom selvfølgelig ud for adskil¬
lige, ikke helt almindelige hændel¬
ser, og det vil jeg fortælle om nu.

Jeg og min cykle tog af sted om
tirsdagen (festen var om lørdagen).
Inden jeg kom ud ad GI. Køge lande¬
vej var kl. blevet over 12. Jeg gav
mig god tid — tilsammen 3 timers
ophold før Nykøbing F. En lille sne¬
byge da jeg tog fra Køge, nå, den
varede ikke længe. Nykøbing F. nå¬
edes kl. 3,30 nat — og logi fik jeg
anvist i detentionslokalet hos poli¬
tiet. Næste morgen ud kl. 7,30, og
færgen nåedes kl. 9,30 (afgang kl.
10,25). Jeg spiste mine medbragte
skorper på færgen. — I Oldenburg
gjorde jeg rast og tog derfra til Ly¬
bæk — troede jeg da. I den stærke
og tykke rimtåge for jeg vild og kom
til Eutin. Men jeg var alligevel hel¬
dig. Jeg blev anvist et fængselsrum
af politiet og kom til at ligge sam¬
men med en anden vagabond, som
også var noget berejst — og han var
også født i Frankrig. Han gav mig
tre franske mønter, alle af sølv. En
1 franc gik desværre fra mig ube¬
vidst som 1 DM. Ak ja. Men det gik
meget værre i Hamborg, hvor jeg jo
var i 5 dage.
Men jeg oplevede en vidunderlig

betagende stemning og naturskøn¬
hed gennem en lang skovstrækning.
Den stærke, tykke rimtåge, de pud¬
rede træer, ugleskrig i natten og lyde
fra andre fugle. Måske urfugle? Det
var mig — fredsforstyrrer — som
vækkede dem. Hvem i Skandinavien-
Hamborg-ekspressen skænkede min
ringhed en tanke? I denne var der
sikkert en anden stemning.

— Pludselig så jeg to meterhøje
hvide skilte med Eutin og Olden¬
burgs våbenmærker på. På mit kort
så jeg, at der var ganske kort til
byen Eutin, hvor jeg, som før nævnt,
gjorde ophold for natten. En frem-
medskreven, som ikke havde set sin
mor i lange tider, fik 1,50 DM til de
20 km togrejse hjem. Torsdag over
middag kom jeg med lastbil udenom
Lybæk til Hamborg, hvor jeg var
ved 14,30-tiden. Efter at jeg om af¬
tenen havde henvendt mig på 3 po¬
litistationer, og ligeså mange herber¬
ger, havnede jeg i Neustadter Strasse
31 efter anvisning. Det er bestemt
ikke hyggeligt. Man sover på de bare
borde og bænke med alt tøjet på —
dér må man bare ligge een nat. Så
lå jeg 4 nætter i Fremdenheim ude
på Reeperbahn. Det er et godt sted,
som kan anbefales. Det er uden be¬
tjening. Man skal medbringe hånd¬
klæde og sæbe, når man er på rejsen.
Jeg måtte bruge min barbersæbe og

tørre mig med indersiden af min
uldne sweater.
Jubilæumsfesten var fortræffelig,

og jeg siger tak til de naverbrødre,
som viste mig hjælpsomhed på for¬
skellig måde. Resultatet var efter 5
dage i Hamborg: tab af 2 par van¬
ter, en pibe og 7 kr.
Hjemturen begyndte tirsdag med

Lybæk som mål. Jeg fik oplyst, at
man kunne få ærtesuppe i Marie
Krankenhaus, og da jej var dér i

nærheden, kunne jeg ligeså godt tage
det hele med. Efter at have spist en
skålfuld gik jeg over til kontoret og
fik en gammel skindhandske, »die
andern Hand können Sie in die Ta¬
sche stecken« blev der sagt af den
vagthavende søster. Jeg nåede Lybæk
i et forrygende snevejr med regn¬
frakke og sydvest på. Efter forskel¬
lige oplevelser nåede jeg København
fredag middag, turen var endt, og det
blev

en tur, som sent jeg glemmer,
jeg kom hjem med hele lemmer!

København, 10.-12.-52.
W. Schønheyder-Møller.

Sc/utfi - et land, hvor man ikke har bolignød.
1 sommerhalvåret er halvdelen af bygningsarbejderne udenlandske

Det synes helt ufatteligt, at der i »Byggeindustrien«, der gengiverøjeblikket findes et land, som ikke disse oplysninger efter »The Buil-
har bolignød. Det er selvfølgelig der«, anfører endvidere, at 40 pet.Schweiz, der på dette som på mange af det schweiziske statsbudget, sva-andre områder er gunstigere stillet rende til 847 mill, francs, anvendesend størstedelen af den øvrige ver- til militære formål. Forholdet mel¬
den. Ingen schweizer behøver at lem arbejdere og arbejdsgivere præ¬
være uden tag over hovedet, eller at ges af en vilje til samarbejde, som
ligge henholdsvis svigerforældre el- har givet resultater i en fortsat l'rem-
ler ældre tanter til byrde. Ordet gang for schweizisk økonomi,
»husvildeforanstaltning« findes ikke
i den schweiziske ordbog.
Det normale årlige behov til dæk¬

ning af befolkningstilvæksten og sa¬
nerede lejligheder ligger på ca. 16- DET STIK MODSATTE!
18.000 lejligheder, men sidste år blev ^ { ,der bygget 28.712 stk. Huslejenive- £ shHe i ckt f'ranskeg,ene-auet er kun steget med 18 pet. siden [*r°!åbnede etbrev' fra en una/øvrigt*er stegetmed^Sctdansk dame' der høfli8t anmodede'*D3f™iÄÄÄe i bJe- ;™/^'Ärrelse mc" -
s* ÄtSÄTJJSffiS: w,w
ske virkninger, og regeringen har Det v.gtigste for mig er, at der
foreslået, at alt arbejde, som ikke er™t(f°d ^ener absolut nødvendigt for landets ^umiddelbare behov, skal udsættes. i,vprt hw le iiron i i i <•Bankerne strammer også kreditten 5lter, ' tf chokeret.overstort set på samme måde, som det i ?pel sædvanlige!krav. De gik imid-rfinhubirot oirr»»* lertid ud fra, at den danske dameøjeblikket sker heihjemme. mente raate}aSj hvilket betyderDer er ingen mangel pa byggema- madras, og så var sagen ikke van-terialer; eksempelvis er den årlige skelig at klare,produktion af cement vokset fra
300.000 tons i krigsårene til den nu- jl.
værende produktion af 1.400.000 tons
om året. Derimod er der mangel på 17(5I pr™ V17T
arbejdskraft. Italienske arbejdere ' J' '
importeres ikke alene til byggeindu- I de sydfranske bjerge, Pyrenæ-
strien og offentlige arbejder, men erne, skulle der bygges en vej, og enogså til mineindustrien og landbru- ingeniør blev sendt ud for at fore¬
get. I byggesæsonen er halvdelen af tage de nødvendige målinger og finde
murerne og murerarbejdsmændene ud af, hvor det var mest praktisk at
udenlandske. Alene i 1951 blev der lægge vejen.
givet arbejdstilladelse til 136.775 En gammel bjergbonde nærmede
udenlandske arbejdere. sig den travlt optagne tekniker ogSidste år var gennemsnitslønnen sagde:
for en murer 2,59 francs (kursen på — Ved De, hvordan vi plejer at
schweizerfranc er i dag 1,58 kr.) og bære os ad, når vi skal have en vej
2,16 francs for murerarbejdsmænd, i bjergene? Vi sender et æsel ud, ogImidlertid er lønningerne lavere, der, hvor æslet går, der ved vi, atend de lønninger, der almindeligvis det er bedst at lægge vejen,
betales industriarbejderne, nemlig — Ja, vist så, sagde ingeniøren.
2,99 francs for faglærte og 2,46 francs Og hvis De nu ikke har noget æsel,for ufaglærte. Læretiden for alle fag hvad så?
er 3 år i forbindelse med en intensiv — Ja, så tilkalder vi naturligvisteknisk undervisning i skolerne. en ingeniør, sagde bonden.



egen mening. Formanden mente, at selvom foreningener stiftet den 24. februar 1903, så gælder de 50 år førstden dag hvor foreningen kom til C. U. K. og det er førstden 7. april 1956. Da vi ikke kunne blive enige om dettespørgsmål, så blev det udsat til næste møde i februar.Med kraftig naverhilsen. Emil Jensen, sekretær.
Landskrona-Naverne samledes med venner og be¬kendte på Folkets Hus den 17. december til andespil ogunderholdning, der var ret god tilslutning. Der begyn-tes med andespil kl. 7, det var til stor fornøjelse for desvenske deltagere, da andespillet er ukendt i Sverige,der bortloddedes 11 fine gevinster.Underholdningen med dans begyndte kl. 9, hvorDanmarks populære trio, Holger Fællessanger og har¬monikavirtuoserne Alex og Richard underholdt gæster¬ne til midnat med sang og musik. Det var en meget for¬nøjelig aften man sent vil glemme.Med naverhilsen Poul Johansen, sekretær.
Odense. En god flok naver havde indfundet sig til ja¬nuarmødet, da formanden bød velkommen — specielttil to schweiziske håndværkssvende, der f. t. arbejder iOdense. »Grisen« blev slagtet, den indeholdt godt 90kr., og bestyrelsen mente, at kassen godt kunne give ettilskud, så der serveres gratis torsk til naverne på næ¬ste hulemøde den 14. februar kl. 18. - Så var der ge¬mytligt samvær med sang og spind, og de Odensenaverhavde en kærkommen lejlighed til at opfriske deresi schweizertysk.
Altså, gutter, der spises torsk den 14. februar. Velmødt!
Med naverhilsen Aksel Ryet, sekretær.
— Samme dag, som »de glade naver« foretog dennevellykkede tur til Hamborg, havde »naverpigerne« pågrund af græsenkestanden rottet sig sammen for at for¬drive ventetiden på behagelig vis. Det skete i al »tarve¬lighed« ved en animeret damefrokost hos fru Rødby-Petersen — og vi må med gråd i stemmen indrømme, atyi slet ikke savnede »drengene«. Vi håber på en ny turinden længe og har forøvrigt i tankerne snart at begyn-• do vore egne »hulemøder«!Med hilsen! Naverpigerne.Odder afdeling afholdt den 9.-1. æresaften for afd.s

mangeårige kasserer, billedhugger Holger Holm. bra; Aarhus deltog 8 naver med formanden, Emil Ørten-blad i spidsen. Formanden, malermester I li. Kruse, ret¬tede en varm tak til jubilaren for 44 års medlemskab%r for alt, hvad lian havde betydet for afdelingen, ogØrtenblad talte i samme retning. Kruse overrakteHolm reresnålen samt en smuk skrivelse fra H. B.s for-
; mand.

Middagen bestod af sildeanretning og forloren skild¬padde med diverse nedskvlningsmidler, og Kruse rede¬gjorde for Odder afd.s historie fra starten den 15. maj
, 1930. løvrigt havde »Valse-Frederik« og undertegnede°rdet. Aarliusnaverne overrakte blomster, og fra Odder«'tfd.s medlemmer overraktes en smuk, indbunden bog(»Søkongen«), og efter at Holm havde takket for gavei"S de smukke ord, rettede formanden en tak til Holger\ntworskov og undertegnede, der nu slår os ned iAarhus.

Med naverhilsen. V'Ø'0° Kristensen.
Kanders. Årets første møde afholdtes 3.-1., og der vaigod tilslutning. Vi havde besøg af en naverbror fraMoekholm, »Ferdinand« kaldet, og vi drøftede Ham-l)0røturen, som vi alle var enige om var vellykket. Visendte formanden, der var fraværende p. g. af et imn-(|,'e færdselsuheld, en venlig tanke og hilsen. Det giks'atf i slag med lystige sange, og der var øl, pølser og''^jt humør. Næste møde er 7. februar. — Lørdag (lenfebruar har vi stor festaften i hulen. Denne festviJ forme sig som en rigtig forårs-, fastelavns- og fød¬selsdagsfest idet vor trofaste naverbror, snedker N.pelsen, villa Schweizerhof, Hadsundvej, fylder 80 år.•Nielsen bedre kendt under navnet »Schweizeren«
møder altid op, når C. U. K. kalder, så har vi altidpelsen i vor midte, og derfor vil vi gengælde hanslr°fasthed ved at feste for ham denne aften. Der bliver(,n lille spisning, tale, sange osv. — og så slutter vi med('n svingom til kl. ? Tegningslister kommer rundt, ogvi forventer stor tilslutning. »Knast«.

p vejle afdeling har afholdt ord. generalforsamling,formanden bød velkommen til de mange fremmødte.

Til dirigent valgtes Willy Højmark. Såvel protokollen
som formandens og kassererens beretninger godkend¬
tes.
I lighed med sidste år arrangeres der søndag d. 15.

februar fastelavnsfest på »Hytten«. Vi mødes dog ved
»Hulen« kl. 13 og marcherer derud, og i år forventer
vi, at »pigerne« er taget derud forud, så de kan give os
en »varm« modtagelse.
Under eventuelt drøftedes forskelligt, hvorefter der

var hyggeligt samvær.
— Nytårsfesten blev afholdt med god tilslutning, og

vi havde atter en af vore gode fester, hvor humøret
var højt. En livlig pakkefest gav en god indtægt.
Med naverhilsen. Kai Andersen, sekretær.
Slagelse. Lørdag den 10.-1. havde vi et vellykket tor¬

skegilde, hvori deltog 17 medl. Efter at formanden, Fr.
Jensen, havde budt velkommen, optoges to nye med¬
lemmer, der var i blære-hjørnet og gav øl og snaps. De
fik velkomstsangen. Det var en dejlig aften med mange
taler og sange.
Med naverhilsen Henry Hansen, næstform.

Blikkenslagere, der søger til Schweiz, kan forhøre
om chancerne ved at skrive til Spreglermeister- und
Installateur- Verband, Auf der Mauer 11, Zürich 1.
Skriv fuldstændig personalia og husk altid at vedlægge
international svarporto, der fås på ethvert posthus.
Ikke store chancer i Paris. Vor gamle naverbror,

snedkermester Anton Sørensen. Paris, skriver i sit jule¬
brev, at der ikke er store chancer for unge tilrejsende
svende. Sørensen har iøvrigt haft besøg af en af sine
tidligere svende, der rejste fra ham i 1928 og tog til
Amerika. Nu kom han efter 24 års forløb for at hilse på
sin gamle mester, og gensynet var naturligvis hjerte¬
ligt. Han havde tjent sig mange store dollars og ville se
Montmartre!
Alt vel i Durban og Tanger. Vore tillidsmænd, tømrer

N. J. Madsen, Durban, og civilingeniør Poul Oxild,
Tanger, melder alt vel i deres julebreve.
Naverne starter afdeling i Borås.
Naverne i Borås afholder stiftende generalforsam¬

ling lørdag den 21. februar kl. 19 på City Lunchre¬
staurang, Allégatan 32, Borås.
Velkommen Iii.
Med naverhilsen.

Bjarne Eriksen. Lilla Tværgatan 19, Borås.. .

For udvist opmærksomhed ved min 00 årige fødselsdag
takker jeg hjerteligst. En særlig tak til C, U. K„ »Prop¬
pen«, Sangforeningen, Det gl. Naverlaug samt Gøte¬
borgnaverne.

Emanuel Fischer.
Sølvbryllup:

Redaktør Waldemar
Petersen og irucValborg
fejrer sølvbryllup den
15. februar. — Ja, man
skulle ikke tro det, når
man ser de unge men¬
nesker, — men sådan er
det nu alligevel.
Wald. Petersen er så

velkendt og skattet, så
at nærmere omtale ikke
behøves. I ca. 1 (5 år har
han redigeret »Den fa¬
rende svend« på en for¬
træffelig måde, — en
mand, der arbejder tid¬
lig og sent for bladets
og vor forenings inter¬
esser. Det er ikke få medlemmer og rejselystne unge
håndværkere, der modtages årlig i det afholdte ægte¬
pars gæstfrie hjem; hos W. P. er der altid oplysninger
om arbejdsforhold i udlandet etc.
Deres unge datter, Else, er faglært buntmager og

arbejder på andet år i Bern, hvor hun er indmeldt
i C. Ü. K. Else glæder forældrene med besøg fra ar¬
bejdspladsen i Schweiz i dagens anledning.
Der vil sikkert foreligge mange tilkendegivelser fra

nær og fjern den 15. februar til hjemmet Milnersvej21. — Til lykke. Jens Jørgensen.



Uddrag af H. B.s protokol,

15. januar: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede og
ønskede godt nytår. -— Protokollen godkendtes. —

Formanden oplæste indløbne hilsener og post fra
Zürich, Düsseldorf, Kiel og Slagelse samt fra kontrol¬
udvalget ang. et tilfælde ved udb. af sygehjælp. H. B.
vedtog enstemmigt en administrativ bestemmelse om,

at intet medlem har ret til mere end 3 års sygehjælp.
Denne bestemmelse er gældende indtil generalafstem¬
ning i 1954 finder sted. — Undertegnede berettede
afdelingsnyt, og [hovedkasserer Bjerregaard^berettede
om modtagne regnskaber. Endvidere drøftedes mere

interne sager. Waldemar Petersen.

Vi mødes i

JERNBANECAFEEN
Ndr. Fasanvej 252. Ta.764

DANIA Naver-Hulen

Nykøbing F - Tlf. 30

C. U. K.s Adresser:
Skandinavisk Central-Understøttelses-Kasse. G. U. K.,
København.

C. U. K.s bankkonto. »Arbejdernes Landsbanks post¬
konto nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105c.

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Ol-
gasvej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55,
1. sal, Brønshøj. Tlf. Bella 6804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 4. sal, Århus.

Redaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Tlf. Helrup 390 x og 3384.

Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Telf. Valby 983.

NAVERNES SANGKOR - KØBENHAVN
Har du sangstemme og lyst til at dyrke kor- og

naversange, så meld dig ind i koret som aktiv
sanger, og velkomne er alle naver som passive
medlemmer. Sangøvelser hver tirsdag kl. 20—22
i sanglokalet: Jernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252.

Navernes sangkor, stiftet 1923.

$
S

NAVERNE MØDES
1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF

hilser alle Landsmænd.
Sammenkomst 1. og 3. Onsdag i hver Maaned

I ODENSE mødes Naverne

i Restaurant CITY
STRØGPASSAGEN

Godt Madsted! Tlf. 7565 Rimelige Priser!
Hulefar M. Griinberger, Medlem af C.U.K.

WiiUcMn A statsautoriseret Elektroinstallatør
Hostrupvej 12, Hillerød. Tlf. 1340
Elektr. Lys og Kraft.— Medlem af C.U.K.

BESØG HILLERØD

og nyd kaffen eller middagen på
HOTEL LE1DERSDORFF

vis a vis Frederiksborg slot
Tlf. 38 (flere ledn.)

Værelser med al komfort. Sel¬

skabslokaler. Sale til fester, kon¬
gresser og lignende.

Nyhavns Færgekro,

Nyhavn 5. Telefon Palæ 6250
1. Kl.s Køkken og Betjening

Holger Jensen Medl. af C.U.K.

K. Bjerregaard
Skind- og Pelslager en gros

Silkegade 13 . København K
Telefon C. 7941

Hovedkasserer for C. U. K.

Cafe „Det rene Glas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste Fadøl
Samlingssted for gamle Naver

Ove Andersen

Hotel Strandborg
Strandgade Frederiksværk

Tlf 293

Propre Værelser, Godt Madsted
Have. Hyggelige Lokaler. Billard

Her er Navernes Hule.
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert Formaal

Kai Fønss Bach Medl. af C.U.K.

Radio
bør købes hos Fagmanden. Alt i
Radio. Nordsjællands største Fag-
og Specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L.P.Hermansen
Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. CUK

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F.
anbefales til Familie- og

Foreningsfester. Indtil 100 Pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Begynd det nye år med opsparing
gennem

HAANDVÆRKERNES
REJSEFOND

Blågårdsplads 8—10
(ved kirken)

Sekretariatet er åbent fra kl. 10
—17, telefon Central 4900.

Sparefondet for alle!
Giv en sparebog med beløb efter
ønske som gave.

Redaktion: Vald. Petersen, Milnersve] 21, Hillerød. Tlf. 416 — Tryk: Fihl-Jensen, København S
Bladet afleveret den 31. Jcm.



f£.rveslcwle
25 AR I C. U. K.

Et af Vejle afd.s trofaste
medlemmer, tømrer Andreas
Nielsen, kunne den 10.-2.-53
fejre sit 25 års jubilæum i
C. U. K. »Dres«, som han i
daglig tale kaldes, skulle jo
også efter udslået læretid på
valsen, og efter at have
gjort det meste af Jylland,
endte han også på den an¬
den side af grænsen, og
kom bl. a. til Kiel, hvor han
i 1902 var med til at stifte
en dansk forening.
Efter sin hjemkomst va¬

rede det mange år, før
»Dres« fik føling med

v
C. U. K., men siden sin ind¬

meldelse har han allid været et interesseret medlem og har
gjort et stort stykke arbejde for Vejle afd., har bl. a. væ-
! ormand for Vejle afd. og har også lagt et stort arbejde
'»Hytten«, da den blev købt i 1929. Og i dag, trods sine
' år, er »Dres« stadig med, når der sker noget, og det\skal

også nok vise sig, når vi fejrer jubilaren den 14. marts, at
nan er afholdt, for så møder vi op allesammen for at
teJre ham. Men allerede nu vil vi ønske dig til lykke »Dres«,
°8 sige tak for din indsats for C. U. K.
For Vejle afdeling Kaj Andersen.
Hovedbestyrelsen bringer Andreas Nielsen, Vejle, sin

hjerteligste lykønskning og tak for god indsats for. vor
organisation igennem de svundne 25 år.

På H. B.s vegne:
■fens Jørgensen, form. Waldemar Petersen, sekr.

Til afdelingskassererne
Pr. 31. marts skal C. U. K.s årsregnskab af¬

sluttes. Jeg anmoder derfor alle afdelingskas-
serere i tide at opgøre deres kassebeholdninger
og indsende hovedkassens penge til banken se¬
nest den 26. marts, således at beløbet kan kom¬
me med på bankens opgørelse tilmig for marts
måned. Det er alle afdelingskassereres pligt,
uanset om de aflægger regnskab til hovedkas¬
sen års-, halvårs- eller kvartalsvis, at indsende
regnskabet for den periode, som afsluttes den
31. marts, senest den 10. april iflg. vore lo¬
ves § 65.
Modtaget kvartalsregnskaber o. 1. fra føl¬

gende afdelinger: Aarhus, Göteborg, München,
Rønne, Thorshavn og Zürich.

Hovedkassereren.

Malersvende, der agter at söge arbejde i Schweiz, kan
henvende sig til en af disse adresser: Malermeister-Ver¬
band, Zürich, hr. præsident Georg Schmidt, Hafnerstr. 47,
Zürich 5, eller til Malermeister-Vereinigung, Zürich, lir.
præsident H. Vollers-Zuppinger, Gemeindeslr. 21, Zürich 7.
Ansøg om arbejde for sæsonen og meddel fuldstændig per¬
sonalia (navn, alder, bopæl mv.) og bed de pågældende
om at søge arbejds- og opholdstilladelse. Husk at ved¬
lægge international svarporto.

Arbejdsløs dansker gør karriere i Kongo. En ung tøm¬
rersvend, Orla Jensen fra Viborg, har på to år gjort en ual¬
mindelig smuk karriere i Belgisk Kongo. I 1947 blev han
arbejdsløs og rejste til Belgien, hvor han fik Arbejde som
Forskallingstømrer. I 1950 modtog han et tilbud fra et
stort entreprenørfirma i Bruxelles om at blive ansat i
firmaets afdeling i Belgisk Kongo, og nu er han selvstæn¬
dig bygmester og har opført mange store bygninger. For¬
leden kom han hjem i splinternyt dollargrin.

Hvordan den danske klub i Sao Paulo får sig et hus
Barry, den 11.-2.-53.
M/S Joh. Garthan.

Gode naverbrødre.
Her en lille skildring fra et besøg i

.rasilien, hvor jeg på »Roberts Bar« i
Cantos traf en naverbror. Jeg havde be¬
stilt et glas øl og kom i snak med vært-
mden, der talte rigtig Hamburgerplatt.
er var bare én gæst foruden mig, ogDi

det viste sig at være en dansker ved
Ravn Svend Bjørnholt, han havde væ-
ret i Brasilien i de sidste 18—20 år og
havde været en velhavende mand i San-
Jos, men forskellige spekulationerhavde taget grunkerne, og han havde nu
e* udmærket marketenderi og var godt

på vej opad igen. I samtalens løb
spurgte jeg ham ud om den danske
klub i Sao Paulo, og han fortalte, at de
var ved at bygge deres eget hus deroppe
med restaurant og alt — og på en mær¬
kelig måde, synes jeg. Klubben ejer
nemlig en grund og bygger på den
måde, at de har kontrakt med flere
større firmaer om, at disse bygger huset,
og klubben disponerer så over alt i stue-
og 1. sals-lokalerne, men alt, hvad der
kommer over 1. sal og opefter kan fir¬
maerne disponere over i 20 år, hvorefter
alt tilfalder klubben. Men det er vist
bare i Brasilien, sådanne forretninger
laves, tror jeg. Fra sine rejser i Europa,

hvor Svend Bjørnholt var medlem af
C. U. K., huskede han John Svendsen i
Antwerpen og Næser i Paris og bad mig
gennem »Den farende Svend« sende dem
en hilsen. Da han hørte, jeg var elek¬
triker, sagde han, at der var store penge
at tjene, og ville absolut ganske om¬
gående skaffe mig arbejde. Han forstod
ikke, at man ikke sådan lige kunne løbe
fra sit job ombord. Også fra anden side
blev det mig betydet, at der var stærkt
brug for håndværkere.
Sluttelig sendes de kraftigste naver¬

hilsener fra
elektriker K. E. Laustrup-Hansen,
M/S Garthan, Garthan Lines,

Helsingborg, Sverige.
Medlem af Gøteborg afdeling.



Tilmedlemmerne iKøbenhavns afdeling
Vort medlem,

nitter Johannes Chr. Jørgensen,
er den 16. januar afgået ved døden og blev begravet
den 20. januar 1953 fra kapellet på Nakskov kirke¬
gård.
Naverne fulgte ham under klubbens banner til

hans sidste hvilested.
Æret være hans minde. Nakskov afdeling.

Vort trofaste medlem, forretningsfører i Dansk
Textilarbejderforbund,

dugmager ^Axel Gjedsted Jensen,
født i Aarhus 19.-4.-1890, død 8.-2.-1953. Bisat fra
Frederiksberg krematorium 12.-2.-53.
Naverkammerater med banneret i spidset fulgte

vor gode kammerat og nav til hans sidste hvilested.
Ære være dit minde. Københavns afdeling.

Fra litteraturudvalget
Vi har haft den store glæde at modtage fra vort meget

skattede medlem i Aarhus, A. Magnussen, et godt bidrag
til naverlitteraturen: »En gammel navs rejseerindringer i
store træk«, som viser sig at være en glimrende skildring
af en farende svends oplevelser i det fremmede, hvorfor vi
takker A. Magnussen på det hjerteligste — og forventer
mere fra samme hånd.
Ligeledes har vi modtaget fra Victor Hansen i Bremerton,

Wash., og fra Chr. Steensgaard i New York, skrivelser om
deres liv i Europa og Amerika, hvorfor også de takkes
hjerteligst. Fra bogbinder Hans Jørgensen i Silkeborg har
vi modtaget en del juleaviser, som vi er særdeles glade for
og takker på det bedste.
Fra bogbindermester Johs. Briinnich, København, havde

udvalget modtaget 2. del af Janos' fortræffelige rejsebog:
»Vandreliv for en menneskealder siden« og siger hjertelig
tak herfor. Hvem skaffer nu udvalget 1. del af denne, alle
tiders bedste rejseskildring?
Fra Nationalmuseet har vi med tak modtaget en bog

»Fra Træskoen til Rigsdagen« samt en tryksag »Vandrebog
for Tømrersvend Ove Ovesent. Desuden er modtaget for¬
skellige bidrag af billeder og andet. Det glæder os meget
for hver gang, der kommer et bidrag, det viser, at interes¬
sen for naverlitteraturen er i stadig stigning.

Waldemar Petersen, Frits Schwartz, Jacob Monrad.

Til vore tillidsmænd i udlandet: Husk at indsende oplys¬
ninger om arbejdsforholdene i udlandet til redaktøren se¬
nest den 15. i hver måned.

Fra Düsseldorf til Zürich. Else Kröll, datter af vor gode
naverbror Otto Kröll, Düsseldorf, har også fået udrejse¬
lyst, og arbejder nu som modist i Zürich.

Lørdag den 7. marts kl. 19,30, Nørrevold 90: Svende og
Svendinder, stor nyhed:

Naverpigernes store tøndeslagning,
hvor Hans Majestæt Navernes tøndekonge vil kåre sin
dronning. Mød talrigt op og lad os se de raske naverpiger
lægge kræfterne i. Entré 1 kr. — Der er fin præmie og
kroningsdokument til dronningen — og så er der bal bag¬
efter.

Lørdag den 21. marts kl. 19,30, Nørrevold 90:
Alm. Hulemøde.

Skærtorsdag den 2. april:
Navernes store festaften på Nørrevold 90.

Humør, fest, sang og klang over hele linjen. Optræden,
dans m. m. m., overraskelser. Se programmet og gør en
stor indsats for salg af lodsedler og billetter. Der er lagt
op til den helt store naverfest.
Med naverhilsen. Bestyrelsen for Københavns afd.

Formand Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens allé 482, tlf.
Valby 8980. Kasserer: Rich. Nielsen, Svanevej 24 C, 1, th.,
NV. Tlf. Taga 8231 y. Postgiro 1778.

ltuiide fødselsdage i Københavns afdeling:
Smed Ole Hansen, Vesterbrogade 97, 3., V., fylder den

17. marts (50 år. Og en forsinket fødselsdagshilsen til maler
Knud Petersen, Sandbygaardsvej 1, Brh., der den 8.-1. run¬
dede de 50 år.

Fajstrup-Jenscn død. En af C. U. K.s medstiftere, maler¬
mester Fajstrup-Jensen, Kempten, Schweiz, er den 1. fe¬
bruar afgået ved døden efter kort tids sygdom, 82 år gam¬
mel. Begravelsen fandt sted den 4. februar i Wetzikon.

Til Schweiz i sommer. Den 21. juni rejser ca. 30 af de na¬
ver, der har opholdt sig i Schaffhausen i 1908 til Schweiz
for at fejre 45-året for deres ophold i Schaffhausen. Turen
varer 14 dage.

I)e fire naver fra Tunis har rykket teltpælene op og er nu
i Algier, og deres næste mål er Casablanca. Der er ikke
store muligheder for arbejde, »men selvom vi er på flad
bund, så mangler humøret ikke«, skriver Wagn-Aage Niel¬
sen (»Gandhi«). Der slutte« med en kraftig naverhilsen.

Alle naverkammcratcr i ind- og udland beder vi modtage
vor hjerteligste tak for alle de dejlige hilsener og gaver på
vor sølvbryllupsdag. Det blev os et uforglemmeligt minde.
Mange naverhilsener!

Valborg og Waldemar Petersen.

årsdag 1902 hjemmefra. Ovesen nåede
på sine vandringer viden om, han blev
fremmedskreven og fortæller bl. a. føl¬
gende fra en al' de byer, han arbejdede i:

—- De fremmed skrevne tømrere holdt
møde hver lørdag aften, men inden for
ordenen havde vi en lille klub »Der
bomkantigen Pisspotschaft«, der holdt
møde hver onsdag aften med skæmt og
spøg. Navnet kommer af, at vi ved disse
sammenkomster drak øl af en og samme
natpotte. Den var på kanten smurt med
sennep, så der kun lige netop var plads
til munden. Inden for denne klub havde
vi også en form for afstraffelse. Deli-
kventen blev lagt på en kantet rullestok
oven på et bord og trukket frem og til¬
bage i arme og ben. Sommetider blev
der lagt en kammerat oven på ham for
at give bedre vægt. Alt fandt sted i bed¬
ste humør og i godt kammeratskab ....

W.P.

FORTIDENS NAVERLIV
Som et led i Nationalmusæets indu¬

stri- og arbejderundersøgelser har mu¬
seet under redaktion af musæums-

inspektør David Yde-Andersen nu ud¬
sendt en tredie publikation. Denne gang
er det en gammel tømrer, Ove Ovesen,
der fortæller om sine vandreår, og bo¬
gen er lavet som en copi af hans gamle
vandrebog, med stempler og det hele.
Og indeni følger så en interessant beret¬
ning fra hans 4%-årige ophold i det
fremmede.
Tømrer Ove Carl Christian Ovesen er

født den 24. januar 1882 i Horsens som
næstældste søn af murermester P. C.
Ovesen. Hans forældre flyttede 1886 til
Thisted, derfra til Aalborg og i 1892 til
Esbjerg, hvor de boede resten af deres
liv. Her kom Ovesen i 1896 i tømrer¬
lære, og efter endt læretid stak han nyt¬

Naver-illustration fra bogen.



Schweizerosten
I en lille by i Schweiz var der en

del naver forsamlet i et værtshus,
hvor der også var flere »oste«, som
schweizerne almindeligvis blev
kaldt, mellem naverne.
Blandt danskerne var den be¬

kendte »Danmarks Stolthed«, den
store og stærke tømrer, om hvemder fortælles mange historier.
Samtalen kom til at dreje sig om

oste, ja altså af de rigtige, til at spise.Schweizerosten er jo bekendt for sin
velsmag over hele verden, og »oste¬
ne« fremhævede jo selvfølgelig oste¬
ne.

Nu syntes »Stoltheden«, at Dan¬
marks ære også skulle hævdes for
ostespørgsmålets vedkommende,
hvorfor han fortalte, at der i Dan¬mark også blev fabrikeret ost, som
var verdenskendt og aldeles uover¬
træffelig, og det varden fynske ryge¬ost. Så ville schweizerne jo have atvide, hvorledes den var, og hvordanden blev fremstillet, og da »Stolt¬heden« fortalte det, rynkede de på
næsen og sagde, at det var ikke
nogen rigtig ost. Men så blev stolt¬heden gal i skrallen, og i løbet af
meget kort tid havde han ryddethele værtshuset for schweizere.
Så var der kun naver tilbage, ogda de spurgte »Danmarks Stolthed«

om, hvorfor han havde ryddet værts¬huset, da han jo dog ikke var særligt
nationalsindet, svarede han:
»Nej, det er ikke, fordi jeg er na¬

tionalsindet, men når de håner den
gode fynske rygeost, så skal deherut, for det tåler jeg ikke.«

Pan.

FLOT LAUGSLADE

Naverne i Nykøbing F. indviede den 7. februar denne smukke laugslade.

Da naverne lærte fransk

Stockholm runder de 700 til sommer,
°S det sker med en mængde festligheder,
udstillinger og andre store arrangemen¬ter. For at gore verden opmærksom på
lødselsdagen, har Stockholms turistfor¬
ening allerede nu udsendt indbydelse til
'estliyhederne. Plakaten, som ses her,
er sendt til alverdens lande og præsen¬
terer Mälardrottningen som en ungdom¬
melig og meget yndig 700-årig.
Stockholm afdeling fejrer den 29.

uugust sit 40 års jubilæum, så det er et
•jjkstra plus for naverne, der agter sig tillestlighed i Stockholm.

I efteråret 1910 kom der til Zürich
en gammel nav, han var propskærer
af profession, men det var vist meget
lænse siden, han havde skåret prop-
Der. Han blev godt modtaget i hulen,
der blev sørget for logi til ham, og
penge blev der også samlet ind til
Ham.

Han havde været viden om, for¬
talte han, og bl. a. også i længere
tid i Frankrig, hvorfor han mestrede
dette sprog, og nu ville han i Zürich
oprette et kursus for de naver, der
havde lyst at deltage, mod et mindre
honorar, jeg tror det var 5 frs., som
skulle betales ved indmeldelsen. Der
var en hel del, som syntes, at det
kunne være rart at lære sproget på
denne billige måde, og det var ikke
så få 5 frs.-stykker, han derved ind-

, havde med andre ord ikke meget
med undervisning at gøre, qg det
ebbede også ud med deltagelsen,
men de 5 frs. af hver havde han jo
fået. Jeg var ikke med i dette kursus
og rejste siden fra byen på valsen,
og så hørte jeg ikke mere om det.
Jeg havde valset særligt i Tyrol,

og på hjemturen derfra traf jeg en
gammel nav oppe ved Feldkirch, han
gik alene, den modsatte vej af den,
vi gik. Det var proppeskæreren.
Han var nu på vej til Wien, for¬

talte han, og når han kom der, ville

han oprette et kursus for naver i
fransk. Jeg spurgte ham så, hvordan
det var gået i Zürich, og han sagde,
at det havde ikke kunnet blive til
noget, for naverne gad ikke lære
noget, men i Wien skulle det nok gå.
Om han nåede så langt, og om

Wienernaverne fik lært fransk, fik
jeg aldrig at vide, og nu er den gamle
nav død for mange år siden.

Pan.

Tre ting.
I en radio-reportage fra Stift Ko-

senborg i Hamborg citeredes et lille
vers, som hænger indrammet på en
væg i det danske alderdomshjem.
Det lyder således:
Der er tre ting at elske:
mod, mildhed og sanddruhed.
Tre ting at bede om:
tro, fred og et rent hjerte.
Tre ting at beherske:
sindet, tungen og sit levned.
Og endelig tre ting
at tænke på:
livet, døden og evigheden.
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SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen, c/oTschumi, Klybeckstr. 122, 2. tv. Hule i rest. »zumPlauen«, St. Johann-Vorstadt. Møde hver fredag.
Bern: Møde hver torsdag i restaurant Schanzenstube, Zah-ringerstrasse 15 (Willy Frandsen). Kasserer: Billy Blaa-se, Effingerstrasse 59, 1. Formand: Emil Sørensen,Dammweg 9.
Kreuzlingen: Møde hver torsdag i »Colossæum«. Udb.: P.Jørgensen, villa »Cimbria«, Sonnenstrasse 16.
Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-platz. Kasserer: Leo Lassen, Im Bergdörfli 16, Zürich 2,udb. dgl. 18,30—19,30. Formand Hans Rasmussen, Ag-nesstr. 45, Zürich 4.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasse103, 2., (10 a), Dresden A 28.
Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i hulen »An deDüssel«, Karolingerplatz. Formand Otto Kröll, Eisen¬strasse 35. Al korrespondance til formanden.
Hamborg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen »SangerHeim«, Stresemannstr. 60, Altona. Formand: Carl Lund¬bech, Habichtstrasse, Parz. 64, Hamburg 33. Kasserer:Carl Metzdorff, Spargelkoppel, Parz 3, Hamburg 20. Se¬kretær: William Poulsen, Brödermannsweg 85, Ham¬burg 20.
Kiel: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Mölling-strasse 17, (24 b). Træffes efter kl. 18. Møde 2. lørdag iliver måned i hulen, Muhliusstrasse 95*
München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlinger,Kirchplatz 1, 4. sal, München.

SYD-AFRIKA
Port Elizabeth: Formand Poul Hansen, kasserer Erik HviidNielsen, sekretær Hans Junker, alle tømrere og allePearson Street 3. Mødeaften hveranden fredag kl. 20 iThe Fountain Hotel, Port Elizabeth.

FÆRØERNE
Thorshavn: Møde 1. og 3. lørdag i hver måned. Formand:Axel Gustav Andersen, Skipasmiqan. Kasserer: S. MohrPedersen, Dalevejen 40.

SVERIGE
Borås: Formand: Bjarne Eriksen, Lilla Tvärgatan 19. Kas¬serer: Hans Hansen, Völundsgatan 6 A, 3. sal, Borås.
Göteborg: Formand: Per Pettersson, Ävlsborggatan 30.Kasserer: Aage Nielsen, c/o fru Anderson, 2.dra Lang-gatan 35, 4. Hule: Idrottsgården, Heden, 1. og 3. torsdag.
Helsingborg: Kasserer: Mekaniker Gunnar Leth, Vilhels-fält, Ängelholm. Tlf. Ängelholm 22054.
Møder efter meddelelse.

Landskrona: Formand: snedker Ragnar Berg, Timmar-mannsgatan 37. Kasserer: Frithiof Hansen, Eriksgatan151. Møde den 2. fredag i hver måned i café »Urania«.
Stockholm: Hule i Klara vestra Kyrkogatan 17 (Klara Fol¬kets Hus), 3. min. fra Centralstationen bagom hotel Con¬tinental. Møde hver fredag. Kasserer Kai Hansen, c/oDuner, Begsendsgatan 17, Stockholm.

NORGE
Oslo: Udb.: R. Rasmussen, Totensgade 2, 2., fra 5,30—6,30.Al korrespondance til kassereren.
Tromsø: Kasserer: Hans Linnet, ingeniørfirma Mæland,Tromsø.

DANMARK
Aarhus: Møde 1. og 3. fredag i »Stjernekroen«, Jægergårds¬gade 42. Formand: Emil Ørtenblad, Thunøgade 42. Kas¬
serer: V. Simonsen, Ringkøbingvej 21, 1. sal.

Ålborg: Formand: Modelsnedker J. Møller-Jensen, Bejse-bakkevej 13, 1., Ålborg. Kasserer: Peter Jensen, Absa¬lonsgade 1. Mødeaften den sidste fredag i hver månedpå Turisthotellet, Prinsensgade.
Frederiksværk: Møde på »Strandborg« 2. torsdag i hvermåned. Kasserer: Marius Andersen, Tømmerpladsv. 6.Formand: Snedker Lauritz Petersen, Thors bakke.
Fredericia: Restaurant Steffensen, Torvet. Kasserer: AageKragh, Dronningensgade 27, 2., fra 12—-13.
Hillerød: Møde 1. og 3. lørdag i liver md. Formand: Typo¬graf Waldemar Petersen, Milnersvej 21. Tlf. 416. Kasse¬
rer: Snedkermester Eyvind Henriksen, »Tej«, Kjelds¬
vang pr. Hillerød.

Holbæk: Kasserer: Max Nielsen, Godthåbsvej 19, fra 5—6.Formand: Smed Ole Nielsen, Bent Grubesvej 36.
Horsens: Møde 1. og 3. lørdag i måneden i Håndværker-
og Industriforeningen, Allégade. Formand Montør A.
Peick, Smidsvej 89 B. Kasserer: P. Møller Bendixen, Lol-landsgade 29.

Kolding: Ind- og udb.: Kasserer Alaf J. Røndbjerg, Ma-zantigade 22.
København: Møde hver 1. og 3. lørdag i hulen, Nørrevold90. Formand: Emil Spangstrup, Villi. Thomsens Allé 48.2. Telf. Valby 8980. — Udb.: Kasserer: Rich. Nielsen,Svanevej 24 C, 1., th. Telf. Taga 8231 y. Postgiro 1778.Træffes daglig fra 18,30 til 19,30 (undtagen tirsdag). Seiøvrigt Københavns rubrik i »Den farende Svend« hvermåned.

Køge: Møder 1. lørdag i måneden kl. 18,30 i restaurantBørsen, Jernbanegade. Formand: Farvehandler H. P.Hansen, Nørregade 36. Kasserer: Murer Herman Peder¬
sen, Bechsvej 9.

Nakskov: Mode 1. lørdag i hver md. i hulen i Hotel duNord, Nygade. Formand: Smedemester Laur. W. Jensen,Vejlegade 11. Kasserer: Valther Jensen, samme adresse.
Næstved: Møde 1. tirsdag i hver måned kl. 19,30 på Boule¬vard hotel. Formand og kasserer: Typograf HolgerKrøyer, Kjærvej 15.
Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant »City«,Strøgpassagen. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsgade 7 B.Telf. 10449. Formand: Carl Mortensen, Sorgenfri Allé 34,Fr. Bøge. Telf. Dalum 575.
Odder: Formand: Malermester Th. Kruse, Rosengade 76.Kasserer: H. Holm, Rosengade 15.
Randers: Huleaften 1. lørdag i liver måned hos naverbrorGunnar Madsen, Raadhuskroen. Formand: Chr. Bred-
gaard, GI. Hobrovej 44. Kasserer: Bogbindermester M.Hald, Vestergrave 11.

Roskilde: Hule på Centralcafeen, Skomagergade. Møde 2.lørdag i hver måned. Formand: Garver Arthur Nau¬
mann, Himmelev, telf. 503 y. Kasserer: Maler Aksel Jen¬
sen, Københavnsvej 74.

Rønne: Formand: Malermester Wald. Schou, Laksegade12. — Kasserer: Carl Sørensen, Silkegade 7.
Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver md. i Den folkelige For-samlingsbygning. Form.: Malerm. Simonsen, Glentevej15. Kasserer: Karetmager R. H. Rasmussen, Markedsgade14. Sekretær: Bogbinderni. H. Jørgensen, Søndergade 2 C.
Slagelse: Møde 1. lørdag i hver måned i hulen Jernbane¬
gade 3. Form.: Gartner Fr. Jensen, Ringvej 90. Kasserer:Snedkerm. Viggo Olsen, Jernbanegade 3.

V«jle: Møde 2. fredag i hver ijiåned kl. 20 i Palæ-Cafeen.Udb.: Niels Hiindel, Ågade 67.
Vordingborg: Møde 1. mandag i hver måned på hotel »Mas¬nedsund«. Formand: Kioskejer V. Harbo Christensen,Volmersgade 36. Kasserer: Maskinarbejder Carl Meyer,Masnedø.



SPETZLER-FONDEN
ZÜRICH

Årsregnskab for 1952Hegnskabet: Zürich.
Tilgodehavende i Kant.Banken d. 1.-1.-52 2451.18
Arsbidrag: Faistrup Jensen 20.00
Arsbidrag: Olaf Berntsen, Basel 10.00
Arsbidrag: Skand. Forening Zürich .... 20.00Solgt 1 sangbog IV. udg 2.00Solgt 8 billeder Naverbordet/Geigergasse 61.00Forskellige udgifter (derunder 1 understøt¬telse & fr. 100.- og 2 julegaver å fr. 25.- 187.40

2628.981 ilgode i Kant.Banken d. 1. jan. 1953 fr. 2441.58
FrT~2028.98 2Ö28.98

Zürich, den S. jan. 1953. H. A. Hansen, forvalter.Revideret og fundet i overensstemmelse med bøger ogbilag.
Zürich, den 20. jan. 1953.

sign. H. Larsen-Jensen. E. Oensbak.

Årsregnskab for 1952Regnskabet: København.
d. kr.lilgode i Arb. Landsbank, København d. 1.-1.-52 7920.55Renter 1952 241,50Solgt 23 Billeder: Naverbordet/Geigergasse, Kbh. 230.00Solgt 1 billede: » » Hillerød 10.00

Arsbidrag Stockholm C. U. K. afd 6ß 00Gave fra Anton Svensson, København 50.00Gave fra A. Bach-Sørensen, Aarhus • 10.00
Tilgode i Arb. Landsbank, København d. 1.-1.-53 8528.05
Zürich, den 8. jan. 1953. H. A. Hansen, forvalter.Revideret og fundet i overensstemmelse med bøger ogbilag.
Zürich, den 20. jan. 1953.

sign. H. Larsen-Jensen. E. Oensbak.
Spetzler-Fondet takker Jens Jørgensen, København, forsalget af raderingen »Naverbordet/Geigergasse, Zürich. Li¬geledes takkes F. f. b. IL, København, for købet af 10 ra¬deringer af Naverbordet. Og til sidst takker fondet alle,s°m i året 1952 har hjulpet fondet, enten ved gave, bidrageller på anden måde har været behjælpelig.Den 22. juli 1955 fejrer fondet sin 50-årige stiftelsesdag,:>Rså om godt 2 år. Skulle det på denne dag være muligt,;»t fondets midler har nået det ved stiftelsen ansatte beløbPå schw. fr. 10.000.—. Ja! det er muligt, hvis enhver barevil gøre lidt dertil, for der mangler jo kun godt schw. fr.2.500.—, og i de godt 2 år, der er til jubilæumsåret, skulle'let være muligt, og hjælper vi allesammen, så er jo den{,pl, som falder på den enkelte, ikke ret stor. Forvalterenvil gøre sit bedste! Og du, kære læser?Men glem ikke din beslutning. Spetzler-Fondet bar påArb. Landsbank i København en konto kurant konto nr.

0012, her kan du indbetale beløbet, hvis ikke afdelingenlaver en ekstra indsamling, som så også indbetales pådenne konto.
Af raderingen »Naverbordet/Geigergasse, Zürich« er derendnu så mange billeder, at liver afd. kan købe mindst 11 *iIlede, mindre kan det jo ikke være, og til så meget skulle<let lange. Raderingen kan bestilles hos Jens Jørgensen,'*'■ Olgasvej 1, 4., København F., eller hos forvalteren"■ A. Hansen, Badenestr. CO, Zürich 4.
Altså hver afdeling køber mindst een radering.Med naverliilsen. ^1. H. Hansen, Ztiiich.

Påskerejse til Nordtyskland. Som optakt til sommerens1ejseliv arrangerer Niels Reman med anbefaling iia Hånd¬
værkernes Rejsefond en 5 dages påskerejse til Hamborg,
'\arzen og Lübeck—Travemünde.
Rejsen foretages i moderne langtursbus og er tilrettelagt^.alsidigt, at enhver kan få udbytte af turen. Prisen, kr.

Skandinavisk forening, Kiel
1903—1953

»Som de tilstedeværende Herrer vel allesammen
ved, var der indbudt til et Møde Tirsdag den 24. Fe¬
bruar 1903 i Hotel »Deutscher Kaiser« for at danne
en skandinavisk Klub. Der var mødt ialt 39 Lands¬
mænd. L. Petersen talte om Klubbens Formaal, som
var at fremme og vedligeholde Samkvemmet blandt
de herværende Landsmænd. Som F'ormand valgtes
L. Petersen, som Kasserer Købmand H. Hecht og
som Sekretær J. Hansen."

(Uddrag af protokollen over det første møde).
Hvem der egentlig havde indbudt til dette møde,

ved jeg ikke, da oplysningerne herom er gået tabt
under krigen. I de folgende år havde klubben god
fremgang, om vinteren afholdtes selskabelige afte¬
ner, maskerader, gåsegilde m. m., om sommeren fore¬
toges større og mindre udflugter. Medlemstallet var
steget til ca. SO.
Den 7. april 1906 blev det vedtaget, at foreningen

skulle slutte sig til Sk. C.U.K, i Zürich. Årene løb
hen, med 1914 lcom den første krig, de fleste naver,
som medlemmerne nu kaldtes, søgte hjem til Dan¬
mark, og de få, som blev tilbage, besluttede at ind¬
stille møderne indtil videre. — 1917 kom der liv i
kludene igen, fødevarerne var knappe, og som det
hed, kunne naverne igennem en komite i Hamborg
få levnedsmidler fra Danmark, der blev valgt en
tillidsmand og et mcdlemsudvalg, som skulle ordne
denne sag. Følgen var, at foreningen fik stor til¬
gang, i marts 1918 havde vi igen 125 medlemmer. På
grund af inflationen indstillede komiteen i Hamborg
sin virksomhed i begyndelsen af 1923 og samtidig tog
en hel del såkaldte »Fedépakke-naver« afsked. Af¬
gang og tilgang vekslede. Den 18. februar 1928 fej¬
rede vi 25 års jubilæum, tilstede var 17 naver med
damer. — 1939, den anden verdenskrig brød ud, på
grund af de politiske forhold drog flere naver hjem,
og vi, der blev tilbage, besluttede at føre foreningen
videre så godt som muligt. I juli 1942 kunne vi
smykke 4 naver med guldnålen, og i november sam¬
me år deltog vi i Hamborg afdelings 40-drige stiftel¬
sesfest. I begyndelsen af 1943 kom der en hel del
danske arbejdere hertil og på samme tid dukkede
»Murer-Peter« op i Kiel, og på hans initiativ steg
medlemstallet i kort tid til over 100, men den her¬
lighed varede ikke længe, for da de store bombarde¬
menter begyndte, flygtede de fleste af dem over
grænsen, kun vi bosiddende blev her, fire af de
gamle navn havde mistet alt, hvad de ejede. Atter
igen var det knapt med levnedsmidlerne, men nu kom
hjælpen hjemmefra, naverne samlede til fordel for
os, og vi tænker endnu på de dejlige julepakker, og
endnu engang takker vi idle naverne derhjemme
for deres skærv.
Nu står 50-års dagen for døren, vi er kun fem i vor

afdeling, vi er vel gande, men vort naverhumør har
vi ikke tabt endnu, og den 24. — eller rettere den
28. — drikker vi en ekstra tår på C. U. K.s og vor
afdelings velgående.
Kiel, februar 1953.
Med naverhilsen. Emil Jensen.

305,
, er alt inclusive. Kun virkelig gode hoteller og re¬stauranter benyttes, så deltagerne rigtig kan nyde turen'
gryende forår.

Indtegning på Rejsefondets kontor (Central 4900). Ved
'ndtegningen betales et å conto beløb på 50 kr.

Naverhip fra Port Elizabeth. Har nu juleferien vel over¬
stået, og vi har alle været ude og kigge på Afrika. Nogle
tog til Cape Town, jeg og en kammerat kørte mere end 4000
km, og besøget i Kryger National park var så afgjort den
største oplevelse. Der er god fremgang i klubben, der er
kommet mange unge i de sidste 2 måneder, så nu går det
fint i afdelingen. En søndag var hele afd. på skovtur, og
der taltes 23 deltagere. Vi tog ud til en lille flod 30 miles
herfra, hvor vi lejrede os i græsset, og vi havde medbragt
telt. tæpper, grammofon, mad, dejlige spegesild og kotelet¬
ter (de blev stegt over bålet). Kaffe, øl og Brandy mang¬
lede heller ikke, og sangbogen blev flittigt brugt, så det
var en af rigtig gode ture. En af naverne røg dog ud over
en skrænt med sin vogn og havnede på taget et par meter
nede, og vognen fik nogle slemme tryk, så det var en
dramatisk afslutning på turen.
Port Elizabeth, 3.-2.-53.
Kraftig naverhilsen. Hans Junker.



MALERMESTRE

F. SCHWARTZ
Malermester
Holmeparken 15
Frederiksdal 8895

B. HANSEN
Malermester
Flakholmen 22
Damsø 4693

O. K. LARSEN
Malermester
Aabakkevej 26
Damsø 8357 x

HENN. ANDERSEN
Malermester
Arnagerallé 5
Kastrup 1893

FACADEKOMPAGNIET
v. malermester F. Jepsen
Wesselsgade 9
Nora 5914

J. A. HALLBACK
Malermester
Ndr. Fasanvej 283
Taga 7983

J. I. BACK
Malermester
Stærevej 53 . Taga 8364 y

POUL JENSEN
Malermester
Kongelysvej 27
Gentofte 2452 y

AA. MØLLER & SØN
v. malermester
Helge Melsted Meller
Øverødvej 69
Holte 1514

POUL VALDEMAR
BENTZEN
Malermester
Grønnevej 39 B
Frederiksdal 6832

EJL. BRANDSTRUP
Malermester
Klausdalsbrovej 97
Søborg 7177

WAGNER CHRISTENSEN
Malermester
Christianehøj 66
Søborg 2946 u

ELIOT FRISVAD
Malermester
Svingelvej 6 . Lyngby 4599

HELGE ANDERSEN
Malermester
Bakkevej 7 . Holte 1863

HEGNSMALEREN
A. T. SØRENSEN
Tårnvej 7 . Rødovre
Alt trådhegn males
Rødovre 241

POUL LARSEN
Malermester
Gerbrandsvej 12
Sundby 6639 u

L. ERIK MØLLER
Malermester
Hvidovrevej 113
Hvidovre 1999

HENNING WEISE
Malermester
Bavnevej 37
Hvidovre 2052

CHR. ANDERSEN
Malermester
Lyngvej 3 . Lyngby 5823

VALDORF VINHØJ
Malermester
Adilsvej 14 . Gothåb 607u

Malerfirmaet
PETERSEN &
ØSTERGAARD
Annexstræde 2

Valby 3950

MURERMESTRE

SVEND JENSEN
Murermester
Ellevænget 11
Lyngby 1557

P. HØGH
Murermester
Islevhusvej 45
Bella 5229

KAI JØRGENSEN
Murermester
Melchiorsvej 5
Ordrup 459

AXEL FREDERIKSEN
Murermester
Kongelysvej 27
Gentofte 4294

BERNHARD ARNESEN
Murermester
P. Rørdamsvej 36
Lyngby 1970

SVEND AAGE NIELSEN
Murermester
Hjortekærsvej 160
pr. Klampenborg
Hjortekær 774

HELGE BROFALD
Murermester
Planteheldvej 32
Hvidovre 1737

ALB. ANDERSEN
Murermester
Reverdilsgade 5
Vester 9839 x

PETER ROSE
Murermester
Tværleddet 30
Bagsværd 1934

ERIK SØRENSEN
Murermester
Bondehavevej 90
Bagsværd 1111

EDUARD AAQUIST
Murermester
Septembervej 58
Yrsa 706

POUL HEROLD HØGH
Murermester
Islevhusvej 45
Bella 5229

HERRINGE BORNØ
Murermester
Lyrskovgade 28
Vester 6384 v

MARTIN LARSEN
Murermester
Avedøregårdsvej 70
pr. Glostrup
Avedøre 109

AALBERG & BONDE
Murermester

Wilkensvej 24 B
Gothåb 8111

Jernbeton

ENTREPRENØRER

A. LAURSEN
Entreprenør
Kongshaven 9
Valby 9395

CHR.
LANGERGAARD
Entreprenør
Chr. II's Allé 2

Sundby 5846

A. HANSEN
Bygmester
Nordlundsvej 2
pr. Glostrup
Avedøre 58

EDOUARD HANSEN
Entreprenør
Carl Møllers Allé 8

Søborg 5416

SNEDKERE

TØMRERMESTRE

EJNER CHRISTENSEN
Tømrermester
Italiensvej 38
Amager 1789

KAI STAHLHUT
Snedkermester
Maskinsnedkeri
Virumgade 5 . Fr.dal 8187

Snedkermester
E. GUSTAVSEN
Møbler, bygnings- og
inventararbejde udføres
Ejendomme vedligeholdes
Vigerslevvej 41
Valby 4454

AXEL HANSEN
Tømrermester
Tagensvej 91 . Taga 1314

FREDERIKSBERG
TRÆDREJERI
v. H. S. Grenbom
Ndr. Fasanvej 1
Gothåb 4945

G. STENGAARD
HANSEN
Tømrermester
Pinievej 15
Bagsværd 513

JENS BECK JENSEN
Tømi■ermester
Strandvej 266
Ordrup 8259

HENNING BANG¬
ANDERSEN
Tøm rermester
Under Elmene 2

Sundby 3689 y

ALFRED ANDERSEN
Snedkermester
Bjelkes Allé 13
Taga 1053

K. ANDERSEN'S
faste skabe
Pilesvinget 29
Bella 5005

AAGE L. WILLUMSEN
Tømrermester
Pilesvinget 31
Bella 3354

HOVEDSTADENS
GULVAFHØVLING
v. Edvin Johansen
Afslibning og boning
Holsteinsgade 51
Øbro 9459

TERRAZZOMESTRE

POUL B. LARSEN
Terrazzomester
Stefansgade 38
Ægir 4375

HOLGER CHRISTENSEN
Terrazzomester
Gormsgade 4
Ægir 522 x

STEN HOLST
Terrazzomester
Hasselvej 14 pr. Lyngby
Frederiksdal 5409

ELI PETERSEN
Terrazzomester
Vigerslevvej 256 A
Valby 7933 x

MASKINFABRIKEN
HJARNØ
r. Niels Hjarnø Knudsen
Stationsvej 28 . Dragør 493

SVEND AAGE JENSEN
Smedemester
Storegade 9 . Avedøre 49

KAJ RUFF
Gas- og vandmester
Hasselvej 2 pr. Lyngby
Frederiksdal 7453

H. P. LØVENGREEN's
GARVERI Aktieselskab
Roskildevej 57 . C. 8068



FORENINGSMEDDELELSER

ålborg. Lørdag den 14. februar fejrede naverne i Aal-
°r6 klubbens 34 års stiftelsesfest på Turisthotellet, hvor
lange syende var mødt op med deres svendinder. Efter' e" 'raditionelle åbningssang (»Når samlet er vor naver-ok«) bød formanden et hjerteligt velkommen og udtaltee Par °rd om den forløbne tid siden starten.
Der var derefter fælles kaffebord og herunder havde ad¬

skillige svende ordet til fælles underholdning. Desuden
udtalte formanden et par mindeord om tapetserermesterAagesen, som har været en af forgrundsfigurerne indenfor
naverne.
Efter kaffebordet ryddedes til dans, og såvel unge som

ældre svang sig lystigt i et par timer. Derefter samledes
man påny om bordene, hvor forskellige ønskegenstandeblev serveret — og så kom de rigtige historier fra rejse¬livet frem. Serveringspersonalet var som sædvanlig be¬
gyndt at stille stolene på bordene, før naverne kunne be¬
sinde sig til at tage afsked med hinanden. J. M. J.

Hillerød. På mødet 21.-2. vedtoges det at afholde klub¬
uens 16-årige stiftelsesfest fredag den 20. marts kl. 18,30 pre.I hotel aLeidersdorff«s lille sal. Der begyndes kl. 18,30 pre."led fællesspisning: forloren skildpadde og ostepind å 4,50r- pr. kuvert. Filmen fra Hamborgturen vises. Derefter
ve ,efh0ldning °8 dans. Entreen er 1 kr. Stor tilslutning
tilni !ij°® naver fra andre afd. er velkomne. Vær venlig at
jl,.i?ce,jer til formanden, tlf. 416, senest den 17. marts.
"dgår10 af'10ldes den 7. marts. Møden den 21. marts
På

rej , ®°det takkede formanden 1'or, at svendene havde
gave æresP°rl ved hans sølvbryllup og for den smukke
spind 'lan kvitterede med en skive øl. Så koin naver-
len ti m' °S a"e historier, der ikke var helt rene i lcan-takseredes til 1 kr. til bøssen,

cd naverhilsen. Clir. Stentoft, sekr.

eksftr-'>C,,'laVI1' Afdelingen afholdt lørdag den 17. januarformao^'nær generaliorsamling. Ved valgene blev som
Sør i1"", nyval8l Emil Spangsirup, som næstformand Kr.
II ('^®den«) nyvalgt, og som lokaleinspektør blev
ki' I loller ligeledes nyvalgt. — Den 7. februar fejredes
,je ens 54-årige fødselsdag ved et fælles kaffebord, og
vjs. at H. B. optagne smaliilm fra llamborgturen lore-
svingo^ Rieh. Meisen, og sluttelig var der lejlighed til en
Gl^lf1 ^ februar gik fastelavnsturen til »Flaskekroen« på
slilii 0®evej- Efter at skorpeskrinet var tømt, og aberne
lønd i 'ØS' ^avde svendene samlet så mange kræfter, at
og 1 Sningen kunne begynde. Konge blev Emil Hansen
dene 1 ^ronin8shøjtideligheden var overstået, og sven-
;^r avde svoret vor tønaekonge troskab i det kommende
kl°|tSa"es samvæi'et et par timers tid. Alt ialt en god tur.

naverhilsen. O. J. Roslev, sekretær.
Naksk«^uKskov. Lørdag den 14.-2. afholdtes hulemøde på Hoteldu Nord. Formanden, Laur. W. Jensen, bød velkommen°8 udtalte smukke mindeord over to afdøde medlemmer,typograf P. Albrecht Hansen og nitter Johs. Chr. Jørgen¬sen. Senere overrakte formanden æresemblemet til p5-arsJubilaren, konditor Tvernø, og takkede jubilaren for 25 arsgodt medlemsskab inden for C. U. K. Tvernø takkede forfyldesten og kvitterede med en skive øl. Altenen gik der¬etter med naverspind og sang, og det blev en hulealten ade helt rigtige.Med naverhilsen. Henry Jensen, sekretær.
Odense. Lørdag den 17.-1. afholdt Odensenaverne en vel-»ykket nytårsfest med damer. Efter formandens velkomst

den medbragte mad - og så gik det ellers løs med
n_ j °g anden morskab. Senere var der tælles kaffebord,g dä vi sluttede kl. 24, var alle enige om at have hatt enQeJ '8 aften.
»u e.^ hulemødet lørdag den 14.-2. afholdtes det årlige tor-i.'ef"de, og det blev også en dejlig aften. Efter at den
f 8te torsk og senere en ostepind med diverse var veder-
V re* retfærdighed, var stemningen som den skulle være.endeltorp havde sørget for fastelavnshuer, de gjorde lyk-
i: ' Efter at have sagt tak for mad til »kassen« og adskil¬le naversange havde lydt, var klokken igen blevet mange,Ai' hjem med mindet om en god huleaften."ed naverhilsen. Aksel Ryet, sekretær.

Slagelse. Generalforsamling afholdtes lørdag den 7.-2.
Formanden, Fr. Jensen, bød velkommen og til dirigent
valgtes Aksel Jensen. Såvel sekretærens protokol som kas¬
sererens regnskab godkendtes. Frederik Jensen blev gen¬
valgt som formand og undertegnede valgtes til sekretær.
Som næstformand valgtes Victor Madsen og Frandsen valg¬
tes til lokaleinspektør. Som suppleanter valgtes Aage An¬
dersen og Bech. Som revisor genvalgtes Rich. Jensen.
Inden generalforsamlingen spiste vi gule ærter med flæsk

og pølse og et nyt medlem, maler Knudsen fra Zürich,
blev budt velkommen. Aage Andersen sang »Minderne«, og
det blev i det hele taget en dejlig aften.
Med naverhilsen. Henry Hansen, sekretær.
Thorshavn. Lørdag den 17.-1. afholdtes generalforsam¬

ling i café »GI. Danmark«. Formandens og kassererens be¬
retning godkendtes. Næstformand og kasserer var på valg,
men genvalgtes. Man enedes om at lave en fastelavnsfest
med karneval, hvis tilslutningen viser sig at være stor nok.
Knud Rensborg og Regner Bøtlcher valgtes til festudvalg.
Der optoges et nyt medlem, som fik velkomstsangen, og

så gik man over til den gemytlige del.
Med naverhilsen. Mohr Pedersen, kasserer.
Vejle. Hulemødet i marts er ændret til lørdag den 14.

marts kl. 20, hvor vi mødes i »Hulen« for at fejre vor nye
jubilar, Andreas Nielsen.
Der bliver fælles kaffebord, og så tager vi selvfølgelig

»pigen« med og håber, at I møder talrigt op.
Kassereren henstiller til alle medlemmer, at de får deres

kontingent bragt i orden, al restance skal være betalt se¬
nest 1. april. Husk på, vi har fået nye mærker, og derfor
skal det være i orden.
Med naverhilsen. Kaj Andersen, sekretær.
Naverne var søndag den 15. februar på deres årlige

fastelavnstur fra »Hulen« til »Hytten«, der var god tilslut¬
ning, og turen var yderst vellykket, de gode maskeringer
vakte berettiget opsigt i gaderne, da vi i »gåsegang« pas¬
serede disse. I hytten svang vi pokalerne, og mange taler
vekslede med sange; som talere nævnes Kunchel, Chr.
Winther, Hjalmar Davisen, Niels Hiindel, With Jensen og
Wilh. Nielsen. Da vi sluttede omkring ved midnat, var vi
enige om, at det var en af de bedste fester, vi havde væ¬
ret med til, især da »Mikkel« faldt på hovedet i fjorden!
Med naverhilsen. Willy Højmark.

Afdelingen i Borås stiftet.
20 glade Göteborgnaver + undertegnede startede lørdag

den 21.-2. fra Göteborg i stor bus mod Borås og fik her da¬
gen noteret for C. U. K., Borås afdeling. Formand blev
Bjarne Eriksen, Lilla Tvärgatan 19, kasserer Hans Hansen,
Völundsgalan 6 A, 3., sekretær Poul Mortensen, Stengårds-
gatan 5, alle Borås.
Referat i næste nr. af »Svenden«. J.J.

BEYER & JENSEN
Elektriske anlag
Frederikkevej 12
Helrup 1819

E. SCHIOLDANN
NIELSEN
Digevej 101 . Sundby 1482
Alle tagreparationer
udføres med garantiA. NARVØ's EFTF.

Otto Jensen
Herre- og dameskræderi
Svinget 3 . Amager 7090

LYNGBY
SKORSTENSFEJER
Skorstensfejermester
Svend Monsted
Borgevej 12 . Lyngby 2302

I. HARTMANN HANSEN
Skomagermester
Nyvej 3 . Glostrup 1444 REINHOLDT

CHRISTENSEN
Skorstensfejermester
Abildgårdsvej 111
Frederiksdal 7867

PREISLERS OPTISKE
INSTITUT
Købmagergade 13
C. 4599 . 10.074

PERSSON's CLICHE
ANSTALT I/S
Bredgade 25 E . C. 15.026

HARRY NIELSEN
Tusbo keramik
Tudskærvej 2 B
Damsø 928GLARMESTER¬

SVENDENES FORBUND
Jagtvej 177 C. WATERSTRADT

Blikkenslagermester
aut. gas- og vandmester
Søndre Ringvej 18
Glostrup 1582

SVEND AAGE JENSEN
Smedemester
Storegade 9 . Avedøre 49



Uddrag af H. li.s protokol.

12. februar: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede og bød
velkommen. Protokollen godkendtes. Fra K. U. forelå med¬
delelse om, at man var enig med Ii. B. i deres synspunkt
ang. udbetaling al' sygehjælp. Foreslog dette sat til general¬
afstemning i år, men II. B. vedtog at vente med afstemning
Iii 1954. — Fra Thorshavn meddelles, at en halv snes na¬
ver var afrejst uden at afmelde sig hos kassereren, og disse
vil ikke kunne tilmeldes andre afd., før afmeldelse af bø¬

gerne har fundet sted. — Et par afd. ønskede at låne den
optagne smalfilm fra Hamborgturen. Det vedtoges at ud¬
låne filmen gratis til afd., når den bliver heil i orden. Fra
et møde i littératurudvalget aflagde Fritz Schwartz og un¬
dertegnede beretning. Der var i den seneste tid kommet
meget udmærket materiale, og det viser, at litteraturudval¬

get for alvor har navernes bevågenhed. Også naver udenfor
G. U. K. havde skænket udvalget såvel beretninger som
fotos m. v. fra deres ungdoms rejseår. — Hovedkasserer
Kurt Bjerregaard afgav regnskabsmæssige oplysninger og
oplyste, at to naverbrødre, Chr. Petersen i Vejle og Chr.
Jørgensen, Nakskov, var afgået ved døden. — Det vedtoges,
at formanden rejser til Borås til vor nye afd.s start den
21.-2. Forskellige administrative sager behandledes.
Næste møde 12. marts. Waldemar Petersen.

Medlemmer, der arbejder i lande eller landsdele, hvor
ingen C. U. K.-afdeling findes, bør tilmelde sig hoved¬
kassen. Henvendelse til hovedkasserer Kurt Bjerre¬
gaard, Kobbelvænget 55, 1., Brh., København.

( NAVERNES SANGKOR - KØBENHAVN (
) Har du sangstemme og lyst til at dyrke kor- og )
( naversange, så meld dig ind i koret som aktiv /V sanger, og velkomne er alle naver som passive V
J medlemmer. Sangøvelser hver tirsdag kl. 20—22 )
t i sanglokalet: Jernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252. f
t Navernes sangkor, stiftet 1923. \

Vi mødes i

JERNBANECAFEEN
Ndr. Fasanvej 252. Ta.764

DANIA Naver-Hulen

Nykøbing F - Tlf. 30

NAVERNE MØDES
1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF

hilser alle Landsmænd.
Sammenkomst 1. og 3. Onsdag i hver Maaned

I ODENSE mødes Naverne

i Restaurant CITY
STRØGPASSAGEN

Godt Madsted! Tlf. 7565 Rimelige Priserl
Hulefar M. Griinberger, Medlem af C.U.K.

WiUicun A statsautoriseret Elektroinstallatør
Hostrupvej 12, Hillerød. Tlf. 1340
Elektr. Lys og Kraft.— Medlem af C.U.K.

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Palæ 6250
1. Kl.s Køkken og Betjening'

Holger Jensen Medl. af C.U.K.

K. Bjerregaard
Skind- og Pelslager en gros

Silkegade 13 . København K
Telefon C. 7941

Hovedkasserer for C. U. K.

Cafe „Bet rene Glas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste Fadøl
Samlingssted for gamle Naver

Ove Andersen

Hotel Strandkorg
Strandgade Frederiksværk

Tlf 293

Propre Værelser, Godt Madsted
Have. Hyggelige Lokaler. Billard

Her er Navernes Hule.
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert Formaal

Kai Fønss Bach Medl. af C.U.K.

Radio
bør købes hos Fagmanden. Alt i
Radio. Nordsjællands største Fag-
og Specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L.P.Hermansen
Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. CUK

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F.
anbefales til Familie- og

Foreningsfester. Indtil 100 Pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Begynd det nye år med opsparing
gennem

HAANDVÆRKERNES
REJSEFOND

Blågårdsplads 8—10
(ved kirken)

Sekretariatet er åbent fra kl. 10
—17, telefon Central 4900.

Sparefondet for alle!
Giv en sparebog med beløb efter
ønske som gave.

Redaktion: Vald. Petersen, Milnersvej 21, Hillerød. Tlf. 416 — Tryk: Fihl-Jensen, København S. Tlf. C. 10.910
Bladet aflever®t den 28. Febr.
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40 år i C. U. K.

En af de stouteste skik¬
kelser indenfor navernes

og C. U. K.'s kreds, garver
Jørgen K. Petersen, Bent-
zonsvej 18s, th., København
F., født i Svendborg den 7.
maj 1878, kan den 5. april
fejre sit 40 års jubilæum i
C. U. K., Københavns afd. I
1901 rejste »Jørgen K.«,
som han altid bliver kaldt,
til Norge og Sverige, hvor
han arbejdede til 1903, for
derefter at tage turen syd¬
på gennem Tyskland,
Svejts, Frankrig, Italien og
til slut endte i Østrig, hvor
han arbejdede flere steder,

fandt sig en livsledsagerske. Han bosatte sig uden
or Wien, men vendte atter staven mod nord, og var
»Jemme igen i 1908; under sit ophold i Østrig mistede

. UI1 kontakten med C. U. K., men i 1913, den 5. april,
''"irueldte han sig i Københavns afdeling, hvor hansstore interesse for klubben bevirkede, at han har haft
)"'Klshverv inden for denne siden 1919, hvor hanMev valgt til næstformand og forestod pakningen og
'^endelsen af levnedsmiddelpakker til Tyskland;Pakningen foregik i Jørgens hjem, hvor 6—7 mand
vfi 'dede en hel søndag med dette. I 1920 blev JørgenJfalgt som. leder af transporterne af landsmænds børnlra Tyskland, ialt ca. 100; Jørgen og hans hustru
lavde altid et feriebarn hos sig, ja, undertiden flere;
u'<>ds det, at de selv havde en børneflok.
Den 14. januar 1921 ved klubbens banner-indvielse

ßlev Jørgen valgt til fanebærer, og først i foråret 1941
[Watte Jørgen opgive det på grund af svigtende hel¬
hed; fra 1928 til 1930 fungerede han som afdelings-kasserer, hvorefter han blev valgt som revisor. Des¬
uden er Jørgen K. møntmester ved klubbens runde
ÖOrd, og har været det i mange år; dette er samtidigen Jiobby for ham, idet han selv er møntsamler.
Når C. U. K. og afdelingen i København kalder, kan

"ian være forvisset om, at kan Jørgen på nogen måde
V£ere til stede, så er han det, hvad enten det drejer sig

kongres, stævne eller festligheder, og så er det
i'Segyldigt om Jørgen skal rejse nok så langt for at
K°nime med til det.
. Når afdelingen ser tilbage i tiden og tænker på,hvor meget af sin fritid, Jørgen har ofret på klubben,
fa bliver vort »Tillykke og tak Jørgen, for din store
interesse og trofasthed gennem 40 år«, kun en liden
Påskønnelse.

Københavns afdeling.

Hovedbestyrelsen bringer Jørgen K. Petersen sine
hjerteligste lykønskninger og tak for de mange års
opofrende arbejde for vore landsmænd og for vor
organisation.

For H. B. for C. U. K.:
Jens Jørgensen, fmd. Waldemar Petersen, sekrt.

O aiclctingékaééerernc
Pr. 31. marts skal C. U. K.s årsregnskab afsluttes

og er det alle afdelingskasserefs pligt — uanset om
de aflægger års-, halvårs- eller kvartalsvis regnskab
til H. K. — at indsende deres regnskab for den
periode, som afsluttes pr. 31. marts, senest den 10.
april, ifølge vore loves § 65.
Denne dato må ikke overskrides, og ikke en ene¬

ste afdeling må mangle, da det ellers sinker afslut¬
ningen af mit årsregnskab. Der må absolut ikke
mangle nogen dansk afdeling i år, som det desværre
har været tilfældet i de senere år!

Altså husk: sidste frist 10. april!
De grønne uge-kontigentmærker bedes returneret

samtidig, da restancerne fra 1952 nu vel må være

mdgaet. Hovedkassereren.

NAVERNES STORE FEST
I KØBENHAVN

Skærtorsdag d. 2. april 1953
kl. 19,00 præcis

j Foreningen af 1860 . Nørrevold 90
Indgangen åbnes kl. 18,30

■N-er møded naverne fra ncer og fjern

Fest i hele huset
*

Eckart Band i festsalen
Ingen pauser . Swing . Gammeldaws

Viser og, sange

★

I stueetagen causerer

den gyldenblonde tømrer
Fr. Boesgaard

★

Kl. 21,00 festsalen
»Malihini Hawaiians«
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Faistrup Jensen,

malermester i Kempten (Zürich, Schweiz),
født i Århus den 3. november 1870 er den 1.
februar 1953 afgået ved døden. Bisat den 5.
februar 1953 i Kempten/Zürich.
Ved dette dødsfald mistede Zürcher-afdelin¬

gen sit ældste medlem og æresmedlem, en god
og trofast landsmand.
Faistrup Jensen, hvis navn var kendt særlig

af alle ældre naver, men også de unge med¬
lemmer af Zürcher-afdelingen kendte dette navn
og vidste, hvad det betød. Han var en af C.U. K.s
medstiftere og medstifter af Spetzler-fondet.
For Zürcher-Torcningen var han en meget

interesseret og afholdt formand. Utallige er de
numre han har givet for naverne, med sin stem¬
me fik han alle til at være stille, og når han
var færdig, så bruste bifaldet, ja, han var noget
af en skuespiller. Da gamle Spetzler døde, så
blev Faistrup enstemmigt valgt som hans efter¬
følger som kasserer for afdelingen, og da H. B.
blev flyttet til Zürich, blev Faistrup dennes
første formand, også her havde han medlem¬
mernes tillid.
Med tiden viste der sig et job for ham i

Kempten, hvortil han og hele familien flyttede,
her oparbejdede han en malerforretning, som
stadig voksede og senere blev overtaget af søn¬
nen. Da Faistrup rejste til Kempten opgav han
posten som formand for H. B. og som kasserer
for Ziircher-afdelingen. Da der var nok at vare¬
tage i forretningen, og det var en lille rejse til
Zürich, med dårlig eller ingen forbindelse efter
midnat, så vi kun sjældent Faistrup i forenin¬
gen, hvor lian var en velkommen gæst, hvor
man gerne lyttede, når han gav sine numre. Men
selv som ældre viste han stadig sin interesse for
foreningen og hans landsmænd, han var også til
det sidste en støtte for Spetzler-fondet, hvor han
regelmæssigt betalte sine bidrag.
I Kempten var Faistrup snart hanen i kurven,

særlig ved sit gode humør. Snart var der ikke
noget i byen uden at Faistrup skulle være med.
En beklagelig, af omstændighederne undladt

meddelelse om hans død, afskar desværre lands¬
mændene i at bevise Faistrup Jensen den sidste
ære.
Et hjerte, som også slog for Danmark og for

C. U. K. og landsmændene, er ophørt, men min¬
det det bliver.
Æret være hans minde.

Zürcher -Afdelingen.

Vor gode, gamle naverbror, æresmedlem af
Roskilde afdeling,

snedkermester Chr. Christensen,
afgik den 24. februar ved døden, 92 år gammel.
Begravelsen fandt sted på Østre Kirkegård i

Roskilde. Naverkammerater bar ham til hans
sidste hvilested.
Chr. Christensen udlærtes i 1879 og rejste

1883 til Stockholm, hvor han arbejdede et halvt
årstid, derefter gik turen til Berlin, hvor han
blev i 2 år. Derfra rejste han til Rusland, hvor
han fik arbejde i St. Petersborg (Leningrad),
og her arbejdede han på en stor klaverfabrik i
33 år. Han var i Rusland til 1918 og oplevede
således både revolutionerne i 1905 og 1917.
Chr. Christensen var en prægtig naverkam¬

merat og vi vil altid holde hans minde i ære.

Roskilde afdeling.

Enhver berejst i ind- og udland,
som har glæde af al komme sammen med andre berej¬
ste for i kammeratlig samvær at opfriske rejsemin¬
derne, og som har lyst til at bevare forbindelsen med
naverne i udlandet, tiltræder navernes internationale
organisation: C.U.K.

Tilmedlemmerne i Københavns afdeling
Skærtorsdag den 2. april: Navernes store fest, Nør¬

revold 90.
Kl. 19,00 pr. Hele huset. Echards band spiller, ingen

pauser. Optræden af fine kræfter. Hawaii og Cowboy-
Show. Trækning af navernes store lotteri. Mød op
svende og svendinder med venner og bekendte, se til¬
sendte program.

Lørdag den 16. april, Nørrevold 90. Kl. 19,30 pr.:
Pakkefest med damer. Mød op med pakkerne (pak¬

ker med mindst 1 kr.s værdi). Efter auktionen er del'
dans til Echardts musik.
Svende og svendinder kom i stort tal, så vi kan få

en rigtig naveraften med liv i kludene.

Lørdag den 2. maj: Ordinær halvårlig generalfor¬
samling. Nørrevold 90, kl. 19,30. Se dagsordenen i til¬
sendte regnskaber.

Med naverhilsen. Bestyrelsen.

Formand Emil Spangstrup, Villi. Thomsens Allé 482,
tlf. Valby 8980. Kasserer: Rich. Nielsen, Svanevej 24 C,
1, th„ NV. Tlf. Taga 8231 y. Postgiro 1778.

Kunde fødselsdage i Københavns afdeling.
70 år: Snedker Holger Th. Jensen, Stevnsgade 201,

N., 2. april. . |
75 år: Nitter Anders Amager, Sionsvej 6, V, 10, 0.,

19. april.
Hjertelig tillykke og alt godt fremefter.

Københavns afdeling.

Uddrag af H. B.s protokol
12. marts: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro¬

tokollen godkendtes. Århus afd. meddelte, at det jyske
naverstævne afholdes i Århus søndag d. 21. juni. — En
afdelingskasserer er i tvivl om det nye kontingent. Det
er 1 kr. pr. måned til hovedkassen -|- lokalkasse-kon¬
tingentet, som hver afdeling selv bestemmer. — Kon-
sulatssekretær Theisen, Hamborg, havde fremsendt
fotos til Knud Thomsen, der bedes henvende sig til
Jens Jørgensen, da den opgivne adresse ikke passer.
— Arkitekt Knudsen Petersen, Slagelse, beder, om op¬
lysninger om pariserafdelingens start, ledelse m. v. —
En afdeling ansøgte om fuld anniencitet for et med¬
lem. Kunne ikke bevilges. — Formanden aflagde be¬
retning om starten af afdelingen i Borås. — Hoved¬
kasserer Kurt Bjerregaard afgav regnskabsmæssige
oplysninger og omtalte et dødsfald (Chr. Christensen
i Roskilde) og udtalte endvidere håbet om, at penge
og regnskaber indsendes Iii de ordinære tider, såle¬
des at årsregnskabet rettidig kan bringes i bladet. —
16. april næste møde. Waldemar Petersen.

Det danske Selskab udveksler.
Pr. 1. april udveksler Det danske Selskab sin kul¬

turattache i Schweiz, lir. Finn Riber Jensen, Zürich,
med lir. Hans Joachim Schultz.
Hr. Finn Riber Jensen, der nu træder ind i Det dan¬

ske Selskabs arbejde i København, har siden 1947 Ud¬
ført et fortræffeligt arbejde for samkvemmet mellem
Danmark og Schweiz, og han og hans frue vil efter¬
lade sig et dybt savn blandt naverne i Zürich, såvel-
som i den danske koloni iøvrigt.
Dansk-schweizisk sommerkursus
afholdes på Krogerup folkehøjskole, Humlebæk, fra
2ß. juli til 8. august. Første uge møder deltagerne til
foredrag, diskussion m. v. på skolen, medens der i den
anden uge en rundrejse i Danmark. Den 1. og 3.
august er deltagerne i København, 6. august i Århus
og 7. august i Odense.

Schweizisk-dansk sommerkursus
afholdes i Liestal, Baseiland, fra 28. juni til 12. juli-
Første uge i Liestal, anden uge rundrejse i Schweiz-
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Så er ferietiden snart inde
Det er en årlig tilba-

gevendende foreteelse
V ia)"°s naverne: så snart v/**solen begynder at vise TW T^x_SIS på firmamentet kom- | f ■ JSkmer rejselysten op i én lkf Äy°S tankerne flyver til- I VW/l"age til de steder, hvor \ fé?WfeNLL—— .!!'an, som ung hånd- \~=^/ ITati^v <||//Åk \ \V8erkssvend gik på val- \ || r-j fi [%ii\ \sen eller havde arbejde. ^/ I //Ferietiderne tilrette- ^1 jffjogges nu rundt om på WesST/fV^ejdspladserne — og i ; v ye<S?~~"5? Ihjemmene. Nogle virk-

%<somlaeder stænger helt
('ørene i ferien, så her
er ikke noget at rafle Hvad fatter foreslår er altid det rigtige.0Ift, medens man andre
stexler trækker lod, og endelig er til omkring 22. september, lader det-( er den selvstændige naverbror, te sig gøre for en pris mellem 2200
£er selv bestemmer farten. Fra i år og 3500 kr.har alle danske arbejdere 3 ugers Nå, det nåes altså ikke på de treferie, samlet eller delt med 14 dage uger, så naverne rejser nok i størst1 .sommer og 8 dage til efterår eller tal sydpå, selvom en del nok vilv,nter. gemme en del af sommerferien tilEnhver dansk statsborger har nu naverjubilæet i Stockholm den 29.
Jet til at købe for indtil 2000 kr. august, ligesom en del år efter år[.''emmed valuta -f- ret til at med- foretrækker Norge. Zürich afdeling•øre 100 kr. i danske penge. Visum har i år 50 års jubilæum — det er•ordres stadig til Spanien, Portugal, den 4. juli — og 23. september kanMarokko og Østrig, medens man for- Odense afdelingen fejre sit 40 årsyenter visumtvangen til Tyskland jubilæum i C. U. K.ophævet fra 1. april. Der forhandles De naver, der rejser ud i år, børherom. ikke forsømme at aflægge besøg i af-Vil man en tur til Grønland med delingerne rundt om —- det gælder^Dronning Alexandrine« fra 25. juli ikke mindst afdelingerne i udlandet.

Vi ved jo alle hvor kært et besøg er
i vore hjemlige afdelinger, og besø¬
get er altid særlig velkomment, når
man kommer »hjemme« fra. I breve
fra Kiel og Düsseldorf udtryktes da
også håbet om at se gæster i løbet
af sommeren. Adressefortegnelsen
fandtes i sidste nr., gem den og tag
den med i ferien — enten denne så
holdes i udlandet eller herhjemme.

W. P.

Tunnel gennem Alperne
Frankrig, Italien og kantonen Ge¬

neve i Schveiz er blevet enige om at
bygge en tunnel gennem Alperne, og
den skal gå lige igennem den højeste
top, Mont Blanc.
Tunnellen bliver ca. 12 km lang

og vil bevirke, at sommerruten fra
Geneve til Milano kan afkortes med
120 km, medens helårsruten bliver
320 km kortere — det er da et stykke
vej at spare. Den skal bygges af et
privat selskab, og der vil blive op¬
krævet omkring en halv snes kroner
for en lille vogn med 4 passagerer.
Det vil jo koste en fantastisk bunke
penge at bygge tunnellen, og de skal
naturligvis tjenes ind igen.
Man regner med, at mindst 200.000

vogne årligt vil passere tunnellen,
som skal være åben for passager¬
biler om dagen og lastbiler om nat¬
ten. Kæmpestore luftanlæg skal sørge
for, at der døgnet rundt pumpes
frisk luft ind i den lange gang —
ellers ville man sikkert blive kvalt
derinde.

Var laormina på Sicilien. Vore fire unge naver, Gustaf G. Carlsen, Henry Hansen, Leif Rasmussen og Wagn-age Nielsen nåede på deres vandring til den kendte turistby Taormina, der bl. a. rummer ruinen af et græsk
teater. Byen ligger sydvest for Messina og har ca. 5000 indbyggere.



Af slotsgartnerens oplevelser
Naverspind af Fritz Schwartz

På fisketur med kong Nikita.
Ja, svende; det var jo dengang jeg var slotsgartner

hos kong Nikita af Montenegro. Han var en rar og
gemytlig konge, men ikke for ingenting kendt kloden
om for sin snuhed og nærighed. Som dengang vi var
på fisketur. Det var inde i nabolandet, vi medede i
Donau; som vi sad og fiskede til naverhistorier —

man skal altid fortælle naverhistorier når man fisker,
så strømmer fiskene til af sig selv — fik kongen bid;
med stor forventning trak han snøren ind, og fik en
pusling af en laks på størrelse med en ansjos. Men
svende; så fik jeg bid! Jeg holder ikke af at prale,
men den laks jeg fangede var så stor som en telegraf¬
pæl! Men kan i tænke jer svende? Næste dag til mid¬
dag fik jeg ansjosen, mens kongen selv åd telegraf¬
pælen.
Isbjørneskindet.
Engang solgte jeg et isbjørneskind til en sjakrejøde.

Der var netop i de dage stjålet et isbjørneskind oppe
på slottet hos kong Nikita, så jeg blev smidt i kasjot-
ten som mistænkt; men naturligvis kunne jeg klare for
mig, og her har i sandheden om det isbjørneskind: Jeg
havde engang taget hyre på et skib der skulle til
egnen omkring sydpolen. En solskinsdag medens vi lå
dernede i nærheden af Polen, smurte jeg mig en dej¬
lig madpakke, og så gik jeg en lang tur ind over en
isbræ. Det var en meget varm dag, og da jeg havde
vandret et par timer følte jeg mig så søvnig, at jeg
satte min madpakke og lagde mig til at sove på isen.
Da jeg havde sovet lidt, vågnede jeg ved en frygtelig
brummen og hvæsen; og kan I tænke jer, svende;
lige foran mig står en rasende vild isbjørn! Ja, det var
lige i sidste øjeblik jeg vågnede, ellers havde isbjør¬
nen ædt —■ min dejlige madpakke! Nu kvalte jeg is¬
bjørnen og flåede skindet af, og det var det jeg solgte
jøden. Den forklaring gav jeg også dommeren i Mon¬
tenegro, og så måtte han jo frikende mig.
La trine.
La trine er italiensk, og det var navnet på et lille

hus allerbagerst i kong Nikitas have. Det var engang
bygget af en italiener, deraf det fornemme navn, en
dansk ville blot ha skåret et hjærte i døren.
Dette retirade var til benyttelse for havemænd og

staldfolk. Nil er der det ved disse balkanfolk, at de
ikke som vi europæere sætter sig og grubler medens
de besørger, men står op; og så laver de naturligvis
på brædtet!
Over dette griseri klagede jeg til kongen og for¬

langte et ordentlig retirade for mig selv. Men kongen
der anede en udgift gik selv med ned for at bese
åstedet, og så klappede han mig på skulderen og sag¬
de: Gartner, du skal blot sætte dig raskt ned, så jæv¬
ner det sig altsammen.

DANSK

TØMRERFORBUND

KØBENHAVNS MURER
OG STENHUGGERLAUG

Skt. Annæ Plads 7

ROBERT RASMUSSEN
Malerfirma
Amaliegade 3
Central 202 - 11302

Deres fyldepen
repareres medens
De venter, - eller
færdig til aftalt
tid. - DUX FYLDE-
PENNEVÆRKSTED,
Niels Hemmingsens-
gade 22, Palæ 7072.
Stort udvalg i nye
og brugte penne.

"fftiie#i L -ftcuntiorig -
Maler lån mig paletten,
en pensel og evnen at male.
Jeg ved et motiv! et velkendt lokale!
et hulemøde i krigens år,
før asken bredte sig ud over pletten,
som evigt i navernes minde står.

Svende husker I hulen —

i Hagelsteins gamle lokaler!
husker I Grethe, der bragte pokaler —

fyldte til randen med øl og vin.
Den der i hulen hængte med mulen
blev iblandt svendene bare til grin.

Engang i to og fyrre,
vi naver er bænket om bordet.
Med »skål I svende« tog formanden ordet,sundhedens skål i skumfyldte krus —,øllet og vinen gør tankerne større,
bælgen har godt af en rask lille rus.

Jyden holder en tale,
proiessoren mener det samme —

et eller andet om øl og om dramme,
om blæren til den af hvem vi fik.
Neutral er talen i Hagelsteins sale,
svende gi'r pokker i krigspolitik.
En kreds af gamle svende —

fra vandringens klassiske dage
er trofast mødt for at mindes tilbage —da naverne l'rit om globen drog.
Lundbech og Witt: I er naver vi kende,
vær hilset i hulen i Danmarks sprog.

En svend står op på bænken.
Jeg rejste i tusinde nætter —
jeg drog over bjerge, skove og sletter,
først var jeg fange blandt hjemstavnsmænd,
en elverpige mig løsnede lænken —

og sagde: Rejs ud min eventyrsvend.

I Lybæk blev jeg gerne.
Lybske skibe loer over have —

hentede velstand til staden ved Trave.
Stolte tårne i Wakenitz spejl —
minder om tiden da staden var stjerne,
og medbøren spændte de lybske sejl.
I Fulda så jeg munken,
langs Rhinen tårne og tinder.
I Eisenach, Wartburg, hvis sagn og minder,har opholdt mangen farende svend.
I München fyldte jeg ordentlig dunken —

rejste så vid're mod alperne hen.

Danmark er grønne enge —
Schweiz et vidunder af bjerge.Havet, de danskes naturlige værge,alperne, schweizernes våbenskjold.Når rejselivet igen er i gænge —drag da op på schweizernes alpevold.
Efter denne ballade —

må formanden banjoen stemme,
han synger en vise, en af de slemme —

i et sprog som kun naver forstår.
Så synges der en fra sangbogens blade,
og alle spinder så godt de formår.

I juli året efter —
brød ulykken ind over staden.
Benraden sankede dygtigt til laden,
sved alt om de »olle Mickel« bort.
I Schlachterstrasse er navernes fester
minder om tiden, da stedet var vort.

Fr. Sch.



Så drager svendene ud.
reiserdenne °S næste måned dervejs og »blaffer« sig frem, selv
håndvt t S;l ^ skandinaviske 0111 det tager tid. Den slags hitch-
del til s ifSVe-n udlandet, en hikere, tre måneders naverne, har
t'n dp] f Ve'z f°r at arbejde — og min sympati. Fra vikingernes dage
land V2r at valsen i Tysk- har vi danske haft ildlængsel. At
,,nf in '.T*2 og Frankrig. Dog er rejse er at leve, og vi kommer ud

r < . muligt at gå på valsen, — selv om vi ikke har ret mangeirtr kriopm. _ altså faktisk

det jo ikke muligt at gå pa vaiscu,som før krigene — altså faktisk penge.uden anden kapital end sin fagfor-enmgsbog. Den rejsende svend af'dag må have mønt på lommen, så¬ledes at han ikke lægger nogen til
■* —Ä «n tur nå

i mønt pä lommen, »a-
^■ucs ai iUU1 ikke lægger nogen tilbyrde. Men man kan på en tur påvalsen klare sig med meget lidt.Schweiziske firmaer liar i danskedagblade averteret efter malere, mu¬rere og tømrere — og enkelte sven¬de er allerede i fuld sving i »naver¬nes andet fædreland«.C. U. K.s hovedbestyrelse har tilue schweiziske kantoners arbejds-[

«n v» anvAn del se om a

Husk, svende, af og til at sende en
hilsen til D. f. S Red.

Et tøf fra Basel -

den motoriserede afdeling
Allerede under fastelavnen strå¬

lede solen fra en skyfri himmel,
hvilket naturligvis gjorde sit til at
sætte stemningen endnu et par gra¬
der i vejret i disse »Fastenachttage«,
hvor Baslerne lægger alle pligter til

— maske over de el-

Hvad forstås ved en nav?
Der spurgtes mig: »Hvad er en nav?«
og svaret derpå, som jeg dem gav,
det lød omtrent som dette:
(Og nu må naverne dømme om,
om denne min her udtalte dom,
nu også er den rette).
»En nav er den unge håndværks-

mand,
som rejser omkring i fremmed land
for at se, at høre og lære,
han rejser af sted fra by til by,
mens lærken jubler højt fra sky,
hans fødder de må ham bære,
han går af sted over stok og sten
slæbende på sine trætte ben,
thi det må sådan være,
at han skal nå den næste station,
før mørkets frembrud, og det gi'r

motion,
og kan på kræfterne tære.
En ægte nav giver aldrig op,
selv om han er øm og stiv i krop,
til sidst vil det dog lykkes.
Og selv om støvlen mangler en tå,
han vandrer frem for målet at nå,

■ rvkkes.

e Kaiiiuncio
—^vucl. cn henvendelse om at side og tager en ma^.c "'r* 7. ■«SVSU|"ÄÄS s S S3M5 Ser QHtefcg 5-jjKS'as:KrsäJs£Z tSSSS. =SH3STÄ..vor asKi■ «■»«-." — ' "" <*» * « ««V&L. . Ur skre- SS«,'Ä■* 1 -I-t «År» cQ

mange al cte svem^, -&ere har været syd på, vil sikkert°8så i år prøve lykken i Sverige og|or8e, som en af de unge svendes;,Kde til mig: »der bli'r jo sikkertnok at lave herhjemme, men jeg vil"'inden jeg skal i trøjen.«Wnsker svendene at komme i ar-°eKle i Schweiz, Holland eller11 rankrig på udveksling, henvenderman sig til Håndværksrådet, VestreBoulevard 20, København V., hvornr. kontorchef, cand. polyt. M. J.Rosenberg altid er beredvillig medalle oplysninger. Om Frankrig mådet .dog siges, at alt, både logi ognvsfornødenheder, er meget dyrt.

er de enesie 0-1 _ En nav er en mana, uci
de er normale. han vender ikke på halvvejen hjem,
Der er sikkert i tidligere år skre- humøret aldrig trykkes,

vet om alt, hvad der passerer i og seiv om jkke alt går så glat,disse festdage, derfor vil vi blot for- han altid når det mål, han har sat,
tælle en enkelt lille episode — en med sejrskransen han smykkes,
af mange. Tirsdag aften kom naver- gn rigtig nav er altid parat
ne i samlet trop gående hen over at hjælpe en ven og kammerat,Marktplatz — der var stemning som er valsen og trænger,
over rækkerne — vi var lige 1 Så længe han har mønt i sin pung,stødet til sjov og spas. En lys og sejv om vejen er trang og tung,ide ramte en af naverne ved synet jlan ej mecj hovedet hænger,af byens springvand, her var uanede men deler alting med sin ven,muligheder. En finger anbragt på n^r sammen på valsen de drager hen,vandstrålen havde en fantastisk j^an sine lomme** kranser.'

heevndte at trække 0g er der ej j-je

muligheder. En nngei auujiu0. A. icui
vandstrålen havde en fantastisk han"sine lommer"krænger,virkning. Folk begyndte at trække og er der ej flere> så hjælpes de adkraven op om ørerne, idet de un- fægte til maven en smule maddrede sig over den pludselige regn- og sove på h0loftets stænger,skylle, indtil en æhlie mand fandt gn nay er en fareilcje SVend så kæk,den naturlige forklaring, han var han slukker tørst ved den klare bækikke tabt bag af en vogn men li- det rører ham ikke en smulCjstede sig bag på den intetanende og spjser sjn ma(j p^ en grøftekant,nav, fyhlte sin nye hat ni tul vand nar sådan et dejligt sted han fandt,og kastede det etter ham. Så blev blandt blomsterj rbøde og^det os lor broget, og vi forlod £n nay er eQ fornøjelig fyr,

, r;i s-., efÄen kom" der3 forbi" ™ de 1 Hulen han ^ver farligt postyr,ds rejsende håndværks- , . . ® torbi, \ai ile thi han er glad for sin Hule,
mennPdü Hermed mener ieg de unße tominen Jo vi"få "•ilni«^"?n£vet han syn«er og traller og drikker øl,
det hh -ei> som drager udenlands i Basler Fastnacht oplevet er munler som på engen et føl
de erJa1' der kan 0pstå' når ÄaH den 14 marts var en vir han kan ikke med at mule-
iklfo arbejdsplads. Selv om det , 'w rJwoMoVin Som menneske er naven rar,
d<> , ,'.llere er muligt at få fast arbej- k® lg- Baslera'delin- den ægte nav sig jivet ta,r
navprn f°r.skelliße lande, sådan som ?etaee1 dohhe?tkrth if mntnrcvkW alt som det bedst sig falder.ne fik det i gamle dage, så vil "etaget dobbeltkøb af motorcykler, jlan Spekuierer og tænker ej
Kev(.l"er en tre måneders tur alli- ! aJ Jodt "on ^Tkdre« FWniif på dag 1 morgen, den slagne veju vise sig chancer for at tage et k°,"^r1 den stadi8 på ham kalder,

hjemme 'fra" fieneTudt^nl ^cjSlerog?1 m ÄÄ" hT fl^ t' må reserveres partsplads hver fre- f *15 i^ ™ed stok og stav
-— \ dag foran Pfauen, hvor vi stadig liar £. a ,er," ,

vore muntre aftener. ? er en rigtig rask krabat,
Og så til slut et par ord om ar-

bejdsmulighederne her i Basel. Det q xj S gjalder,
er afdelingens store ønske, at man- ? sådan naven være skal,
ge skandinaviske håndværkssvende n er ' °& lkke gal,
må finde arbejde her. Der er ar- i?en er som han skal være.
bejde nok, men I ved besked, papi- e uæSte lkke omtales her,
rerne i orden hjemmefra. At rejse d® Pynter hverken her eller der,
herned og søge arbejde uden at alt ~ m man eJ skai Jære.
er i orden, er mislykket for alle, på naverne nu jeg skrevet har

"—1-0 ntpr. Se efter i avi- og Sivet så i^mne. svar
nm naversta

er i orden, er lor ane, på oe^veTså sodtJiea"kunne svareen undtagelse nær. Se efter i avi-
om iaverstfndens æreSf/hlaHe5^ S6lV Cn ann°nCe 1 Nu overlades til naverne selv

Med kraftig naverhilsen at sige' om jeg har gjort ret °°Med kraftigjnaverhilsenen, ^ om demj som navnet sUai bære.
og en dito fra M a g n u s B e n t z e n. PAN



JENSEN & REINHOLDT
Skæremelalværktøj
Værksted: Gl. Køge
Landevej 463
Avedøre 76
Kontor: Glimvej 20 D
Hvidovre 1582

HANS H. J. NIELSEN
Tømrermester
Resenbrovej 4
Islevbro 835

GENTOFTE & OMEGNS
ISOLERINGSFORRET-
NING
Stenget 3
Gentofte 3272

INGVAR NEDERGAARD
Anlægsgartner
Højstrupvej 49
Bella 4852
ARMAND VANG
Tømrermester
Formosavej 25
Amager 7392

EDMUND NIELSEN
& SØN
B l ikkens lagermestre
Skolegade 7
Valby 436 y

SVEND E. KIRKEBJERG
Malermester
Solitudevej 9
Nora 9620

FRITZ G. EISENS,ØL
Murermester
Troels Lundsvej 28
Damsø 22 — 3196

PAULI HANSEN
Malermester
Thorupgårds Allé ,16
Damsø 5048 y

ISLBVBRO
TØMMERHANDEL
G. Brochorst
Islevbrovej 47
Islevbro 47

C. JØRGENSEN & SØN
Murermestre
Kornskyldsvej 92
Kastrup 2871

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Gormsgade 21
Taga 7788AAGE BRUUN & SØN

Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10
Byen 2079

HOVEDVEJENS
TØMMERHANDEL
vi Jørgen Busch
Hovedvejen 3
Glostrup 1149

N. J. JENSEN KJiÆR
Snedkermester
Set. Hansgade 9
Nora 41I71

MAR. JENSEN
Malermester
Yrsavej 23
Godthåb 9049

SØNDERMARKS
STENHUGGERI
vi Axel Kristian Pedersen
Roskildevej 40 A
Valby 5221

ERIK TOP
Skrædermester
Linnésgade 20
Byen 3397

C. WATERSTRADT
Blikkenslagermester
Aut. gas- og vandmester
Sonder Ringvej 18
Glostrup 1582

JOHAN SNOER
Glarmester
Frederikssundsvej 49
Taga 335

SCHIØDTZ
Elektro-Service
Herkules Allé 2
Kastrup 2667

A. HEIN
Malermester
Sundevedsgade 18
Eva 2418xH. CLIFFORD

Bogbindermester
Haandværkerbyen
Værkstedsvej 20'—30
Valby 1272

ANDERSENS
METALVAREFABRIK
Hvidovrevej 354
Hvidovre 1474

IN. J. HANSEN
Malermester
Lyngborgvej 7
Kastrup 2367PETER OG

G. RASMUSSEN
Malermestre
Stengade 173
NORA 7753 v

G. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre

Adelgade 31
Central 4123

KAI RASMUSSEN
Bagermester
P. Bangsvej 95
Damsø 910

i' aiuadü-koMPAGNIET
vi malermester F. Jepsen
Wesselsgade 9.
Nora 5914
AXEL H. JØRGÉNSÉN's
Maskinsnedkeri
Ny Ordrup Sideallé 2
Ordrup 1881

RØDOVRE
ELEKTROMOTOR
SERVICE
Vamdrupvej 55
Rødovre 2127

HOLGER SCHULTZ
AUTOLAKERERI
Valby Langgade 41
Valby 7458Håndværkernes møde¬

sted i Bagsværd er
RESTAURANT
»SKOVBRYNET«
Hovedgaden 297
Bagsværd 49

ERNST HENNINGSEN
Malermester
Køllegårdsvej 52
Yrsa 1649

MILO SØRENSEN'S
Skotøjsfabrik
Blågårdsgade 36 D
Nora 4764 xBRDR. A. & E. BJERRE¬

GAARD
Autoværksted
Gi. Gadelandet 1
Bella 5841

HENNING F. PEDERSEN
Malermester
Nøddehaven 24
Valbv 4295

VALDEMAR
ENGELBRECHTSEN
Buntmager
Skt. Annæ Plads 8
Byen 3417

J. KIELBERG & SØN
Malermestre

Lyngby Hovedgade 13
Lyngby 78

111. DYJAK
Malermester
Sønderborggade 4
Øbro 1379xJENSEN & FRANDSEN

Smede- og maskin¬
værksted
Nørgårdsvej 3
Lyngby 4003

C. OLSEN
Anlægsgartner
Kongelysvej 7
Gentofte 2229

BØRGE SANDGREN
Blikkenslagermester
Erik Bøghsallé 2
Søborg 5518

j.Uxlo.
ANDREASEN
Skomagermester
A. F. Beyersvej 6
Godthåb 1176 v

M. CHRISTENSEN
Murermester
Nansensgade 67
Byen 1862 yMalerfirmaet

A. SANDSTRØM
Borups Allé 102
Taga 510 y

POUL RASMUSSEN^
Blikkenslageri
Vesterbrogade 99
Vester 8627H. P. HONORÉ

Tømrermester

Brofogedvej 15
Taga 4565 v

BØRGE PETERSEN
Murermester
Hvidovrevej 133 A
Hvidovre 1798 BRØNDBYVESTER

SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Poul S. Lund
Bygade 77
Brøndbyvester 393

WILLUMSEN
& KLINGENBERG
Smedemestre
Hambroesgade 23
Byen 1388

TAGE CHRISTENSEN
Murermester
Anlægsvej 33
Søborg 659il

CHR. E. CHRISTENSEN
Tømrermester

Maltevangen 12
Ordrup 4473

C. J. ØRNSGAARD
Malermester
Selma Lagerløfsallé 16
Søborg 6189

E. 1. A. JENSEN
Tømrermester
Virumstræde 15 pr.
Lyngby
Frederiksdal 8324

IL CHRISTENSEN
Skomagermester
Gernersgade 9
Byen 7659 x
CARL BOA I Til

EJNAR POST
Malermester

Frederiksdalsvej 10 F
pr. Lyngby
Frederiksdal 8304

GUNNAR PETERSEN
Malermester
Frederik VII's Gade 16
Nora 70(21

KARL A JØRGENSEN
Aut. kloakmester
Kildevej 16
Glostrup 2048

Tapetserermester
Møbelpolstring
Frederiksberg Allé 39
Vester 4170

C, ERNST
Malermester
Kingstonvej 8
Amager 8786

II. N. HANSEN
Malermester
Sydtoften 15
Glostrup 281

L. KADZIOLA
Skræddermester
Park Allé 12
Glostrup 1669



foreningsmeddelelser i
♦

■mho Runde fødselsdage: E. P. Hansen, I. P. Ja-
vnr ?nsv°i 151. Åbyhøj, fyldte 65 år den 29. februar, og
hiK ffjfrer ^'Sgo Simonsen, Ringkøbingvej 21, År-
■iii v. (^en 23. marts 50 år. Vi gratulerer og ønsker•UL godt Iremefter.
Med naverhilsen E. Ør tenblad.

^ initiativ af en del herboende danske blev
^ lørdag den 21. februar 1953 startet en C.U.K.-■iidehng , Borås.
samt?e 11 ære var ca- glade Gøteborg-naver
hav« .(>rniandeii for H. B., Jens Jørgensen, Køben-
gvnrt OIUmet tilstede og aftenen kunne derfor be-
'~ de i traditionsmæssig naverstil med sang og høj lhumør.
0v? Jørgensen gav ved mødets begyndelse en kort
hvi f over ^-s tilblivelse, dens historie og
lin' "averne ville, og formanden for Gøteborg afde-
C } er Pettersson, hjælp ligeledes ved starten af
sere H ' ^orås. Formand blev Bjarne Eriksen, kas-r Häns Hansen, sekretær Poul Mårtensson.
fon6 c^en nye styrelse fik informationer af H. B.s
sans n(^' ^ælckedes til fælles kaffebord, og naver-
S]„h'i- ^°dt gemyt og vittigheder afløste hinanden.oi

_ öv

0„U Tte^g var der dans til kl. 24, da Gøteborgnaverne
Ve^s Jørgensen måtte entre bussen for hjemrejse,
nian ) c'en 13. marts afholdtes hulemøde hos for-
holt '">er blev her bestemt, at hulemøder skulle
Østo S> V torsdag i hver måned på cafe City,
slaaf ailggatan 14. løvrigt diskuteredes en del for-
in,n 'let videre arbejde i afdelingen og et par nyePåtegnelser noteredes.

1 led naverhilsen. Paul Mårtensson, sekr.

l(i^?teV,org- Generalforsamling afholdes torsdag den•^Pril. Mød op allesammen, vigtige sager foreligger.
Med naverhilsen Victor Kjellerup.

ning. (Mange tak til H. B.). Stemningen var god, en¬
hver gav sit bedste, gamle minder og erindringer kom
tilsyne. Tiden løb hurtigt, og da klokken var 24 slut¬
tede vi med et leve for Skandinavisk Forening, Kiel

Med naverhilsen. Emil Jensen.

,i ^"erød. Ordinær generalforsamling afholdes lør-
D w,- aPril 1 hulen, Slangerupgade 38.
ve f 's?Tclen ifølge lovene. Indkaldelsen sker kun her-(1- Husk også mødet den 4. april.

Bestyrelsen,
^lubbens 16-årigé stiftelsesfest afholdtes den 20.

Eft hotel »Leidersdorff« og blev en dejlig aften,
virk Armandens velkomst og resumé over klubbens
der gennem årene til vi nu er blevet ejendomsbesid-
. ,med egen hyggelig hule og have, spiste vi den

st pragtfulde forlorne skilpadde.
] °rnxanden for Frederiksværk afdeling, snedker
s;durits Pedersen, og værkfører, kasserer Rich. Niel-
] „ ' København, lykønskede fra deres afdelinger, og
H ^ts Pedersen udtalte håbet om at se rigtig mange
ini' Øduaver til det sjællandske naverstævne, der ihårled afholdes i Frederiksværk. Efter ostepinden
H-,1 e.Rich. Nielsen filmen fra Hamborg, og der varrJr'rligvis jubel, hver gang vi så kendte ansigter,
berefter tog dansen sin begyndelse med vor naver-
ha°r J?hn Christensen, København, ved klaveret, ogK^.sP'Uede akkurat hvad vi ville have, så det blev en
,eJg festaften.Med naverhiisen. Clir. Stentoft, sekretær.

5()1'e-'' Lørdag den 28. februar fejrede vi vor afdelings
,,,,Iar?Se fødselsdag. Da vor hule den aften var opta-
,li havde undertegnede stillet sin lejlighed til rå-
turl- '• og det blev en "Stig gemytlig naveraften, na:
Ki V ikke så storslået som i Hamborg, men vieter siger »lidt liar også ret«. Alle naverne med de-
bdri ler og et par gæster var tilstede. Formanden

; <t velkommen, sekretæren berettede om foreningens
at orahed i de forløbne 50 år, og udtalte håbet om,
r .Srænseme snart måtte blive åbnet for naverne, så
lltige ^unne komme i gang igen, som da vi var
f ^erefter den traditionelle kaffe med tilbehør, og
gi, e.'lige andre »våde varer«, deriblandt en flaske^vavit som H. B. havde foræret os i dagens anled-

København. Afdelingen afholdt den 21. februar
hulemøde, der var mødt ret få, og Jacob Monrad
(»Pan«) oplæste nogle sider af den »gyldne bog«,
hvorefter mange svende fortalte rejseoplevelser og
historier.

Lørdag den 7. marts afholdt afdelingen tønde¬
slagning for naverpigerne, idet tøndekongen blev kro¬
net fastelavnssøndag. Pigernes slag på tønden var
mange og drøje, men til slut gik der dog hul på den,
og dronning blev fru Rigmor Christensen, efter »for¬
mælingen« og kroningen fik »Hendes majestæt« over¬
rakt kronregaliet, bestående af en velvoksen kagerulle,
som hun lovede, at bruge flittigt. Efter højtidelighe¬
den var der lejlighed til en svingom til midnat.
Med naverhilsen. O. J. Roslev, sekr.

Odense. På hulemødet den 14. marts meddelte for¬
manden, at vor gode naverbror, murer Martin Peder¬
sen, havde skænket foreningn 12 drikkekrus, hvilket
vi straks kvitterede for med afsyngelsen af »blæren«.
Vi påhørte desuden udsendelsen om ladeindvielsen i
Nykøbing F., og benytter lejligheden til at gratulere
naverbrødrene på sydhavsøerne med nyerhvervelsen
og håber, at de må få samme glæde af deres lade som
vi af vor. Hulemødet sluttede som vanligt med sang
og spind.
Husk, at generalforsamlingen finder sted på næste

hulemøde, og bestyrelsen holder møde kl. 17,30.
Med naverhilsen. Sekretæren.

Randers. Naverne i Randers samledes lørdag den
28. februar i hulen til vor årlige fastelavnsfest, hvor
vi samtidig festede for vor naverbror Schweizeren,
som fyldte 80 år, det var blot kedeligt, at vor æres¬
gæst havde måttet melde afbud på grund af influenza,
men vi fik alligevel en god og fornøjelig aften ud
af det, og vi havde samtidig den glæde, at kunne byde
to nye svende i vor afdeling velkommen. Dagen derpå
besøgte bestyrelsen »Schweizeren« og overrakte ham
vor gave og hilsener fra alle festdeltagerne.
På hulemødet den 7. marts gav formanden oplys¬

ninger om vore fremtidige møder, og det vedtoges
at udsætte hulemødet i april til lørdag den 11. april,
Altså naver i Randers, vi mødes lørdag den 11. april

i hulen til ordinær generalforsamling, og vi møder
alle mand. • »Knas t«.

Roskilde. Generalforsamling afholdes lørdag den 11.
april i hulen med dagsorden ifølge lovene. Valg af
kasserer (afg. Axel Jensen), næstformand (afg. Henry
Jensen. Alle medlemmer bedes møde da vigtige ting
skal behandles. Bestyrelsen.

Mange Schweizere til Danmark i sommer.
Det danske Selskab har forestået tilrettelæggelsen af

5 studierejser til Danmark i sommer. Leder af en af
disse ture er malermester Waldemar Sørensen, Zürich.

Navernes sangere og solister
underholdt tirsdag den 10. marts beboerne i »De gam¬
les by« i København. Underholdningen var tilrettelagt
af »Navernes Sangkor«, der ved denne lejlighed havde
suppleret sig med solisterne: Lembke, Brech, John,
Stüve, Francke, Bie og undertegnede. Poul Boétius
præsenterede, og så gik det slag i slag igennem halv¬
anden time. Sangkoret begyndte med »Svende vårso¬
len« (udlagt for kor af hr. kantor O. Klitgård) og
hele »ensemblet« sluttede af med »Minderne«.
De gamle morede sig dejligt, og de optrædende fik

et dundrende hurra. Ved en lille sammenkomst bagef¬
ter takkede »Byens« alderskronede nav, fhv. snedker
Åge Ågesen. Ågesen, der stærkt nærmer sig de 83, be¬
stilte ved den lejlighed »Navernes Sangkor« til sin
hundredårige fødselsdag, der tænkes afholdt i hans
helårshus »Åges Lyst«.. -— Alt i alt en dejlig aften, der
efterhånden bliver en årlig tradition F. Sch.
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Vi mødes i

Inventa JERNBANECAFEEN
Ndr. Fasanvej 252. Ta. 764

KVALITETS
MBBLER INVE» DANIA Naver-Hulen

1 Nykøbing F - Tlf. 30

Rettelse til adressefortegnelsen:
Borås: Formand: Bjarne Eriksen, Lilla Tvärgatan 19.Kasserer: Hans Hansen, Völundsgatan 6 A, 3. sal,Borås.
Møder 1. og '3. torsdag i hver måned på cafe City,Øster Långgatan 14.

Helsingborg: Kasserer: Mekaniker Gunnar Leth, Vil¬helmsfält, Tlf. Ängelholm 22054.
Møder efter meddelelse.

Medlemmer, der arbejder i lande eller landsdele, hvoringen C. U. K.-afdeling findes, bør tilmelde sig hoved¬kassen. Henvendelse til hovedkasserer Kurt Bjerre¬
gaard, Kobbelvænget 55, 1., Brh., København.

*

r

NAVERNES SANGKOR - KØBENHAVN
Har du sangstemme og lyst til at dyrke kor- ognaversange, så meld dig ind i koret som aktiv

sanger, og velkomne er alle naver som passivemedlemmer. Sangøvelser hver tirsdag kl. 20—22'

sanglokalet: Jernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252.
Navernes sangkor, stiftet 1923.

J

\
NAVERNE MØDES

1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF
hilser alle Landsmænd.

Sammenkomst 1. og 3. Onsdag i hver Maaned

I ODENSE mødes Naverne

i Restaurant CITY
STRØGPASSAGEN

Godt Madsted! Tlf. 7565 Rimelige PriserlHulefar M. Griinberger, Medlem af C.U.K.

töitttcun Ahdetä&t statsautoriseret Elektroinstallatør
Hostrupvej 12, Hillerød. Tlf. 1340
Elektr. Lys og Kraft. — Medlem af C.U.K.

BESØG HILLERØD
og nyd kaffen eller middagen på

HOTEL LEIDERSDORFF
vis a vis Frederiksborg slot
Tlf. 38 (flere ledn.)

Værelser med al komfort. Sel¬
skabslokaler. Sale til fester, kon¬
gresser og lignende.

K. Bjerregaard
Skind- og Pelslager en gros
Silkegade 13 . København K

Telefon C. 7941
Hovedkasserer for C. U. K.

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Palæ 62501. Kl.s Køkken og Betjening S |Holger Jensen Medl. af C.U.K

Cafe „Det rene Glas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste Fadøl
Samlingssted for gamle Naver

Ove Andersen

Hotel StrandborgStrandgade Frederiksværk
Tlf 293

Propre Værelser, Godt MadstedHave. Hyggelige Lokaler. BillardHer er Navernes Hule.
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert Formaal

Radio
bør købes hos Fagmanden. Alt i
Radio. Nordsjællands største Fag-
og Specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L.P.Hermansen
Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. CUK

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F.

anbefales til Familie- og
Foreningsfester. Indtil 100 Pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Begynd det nye år med opsparing
gennem

HAANDVÆRKERNES
REJSEFOND

Blågårdsplads 8—10
(ved kirken)

Sekretariatet er åbent fra kl. 10
—17, telefon Central 4900.

Sparefondet for allel



ÆRESTAVLE

40 år i C. U. K.
Vor gode naverbror, inkas¬

sator R. Jørgensen »Snøjser«,
, Jacobsensvej, Åbyhøj,
?an <len 24. maj fejre sit 40
Is medlemsskab i C
»snøjser«
ker, ,

første
naver
til

U. K.
lærte ud som sned-

og drog på valsen før
verdenskrig; og mange
vil nikke genkendende

naverstemning
Århus, var han

»Espana« spillede
Lucia«.

navnet og mindes glade da
Se, hvor han med sit gode hu¬
mør og sin pragtfulde sang¬stemme var med til at sætte
den rigtigefrem. Her i
særlig i de unge år, ihærdig
arbejdet for C.U.K., og vimindes med glæde de aftener,Nål' lian med mandolinklubben
sang »åh Isabella« eller »Santa
, Vi her i Århus siger »Snøjser« tak for hans arbej-for naverne igennem årene, samt for godt kamme-
'atskab og ønsker held og lykke fremover.
Vi fejrer »Snøjser« ved vor afdelings 40 års stiftel¬sesfest den 13. november.

Århus afdeling.

Snedkerm. Julius Henriksen,
f. 24. marts 1894 i Thoreby,
lean den 2. maj fejre 40 års
dagen for sin indmeldelse i
C. U. K., idet han i marts 1913
rejste fra Nykøbing P. til
Tyskland, hvor han blev ind¬
meldt i Düsseldorf den 2. maj
1913.

I maj måned 1914 tog han
på valsen sydpå og fik arbej¬
de i Worms, tog så til Køln
og var der til krigens udbrud.
Han var derefter med på hol¬
det som tog over Holland
hjem. Rejste atter i 1921 til
Tyskland og forsøgte sin lyk¬
ke i Schweiz i 1925, men blev

se 011 nråneds arbejde i Bern nægtet arbejdstilladel-
Si'l og så vendte han atter staven mod nord, og har
afdel september 1927 været tilmeldt Københavns

<. nS> og driver nu egen virksomhed i Søborg.
sto'on' bevis på smukt udført arbejde står i hulen vort
'Kenn en'nSsskab, vort runde bord har Henriksen
deri o ^ ,mange år repareret og nedlagt mønter i ve-

agsfrit, og det på vore lodsedler fine kakkelbord

efter

har lian i flere år skænket os. Henriksen har altid vist
klubben sit gode og ærlige håndværkersind i arbejdet
lor en god sag.

En hjertelig tak for din måde at være på og et
hjerteligt tillykke med 40 års dagen og alt godt frem¬
efter.

Københavns afdeling.

25 år i C. U. K.
Maskinarbejder Henry Wer¬

ner Larsen, født d. 3. septem¬
ber 1905 i Birkende, Odense
amt indmeldt, d. 12. maj 1928
i Roskilde. Som ung svend tog
han på cykel til Tyskland og
arbejdede ved faget i Vege¬
sack i ca. et år og var til¬
meldt afdelingen der. Derefter
gik han på valsen ned gennem
Ruhr (besøgte bl. a. Düssel¬
dorf og Lorenz Møller) og tog
hele Rhinturen til Schweiz.
Valsede Schweiz rundt på
kryds og tværs og arbejdede
ved faget i Olten og var til¬
meldt afd. i Basel. »Huggede
sæk« om efteråret og valsede
hjem gennem Nürnberg, Leipzig, Berlin, Hamborg.
Arbejdede vinteren 1929—30 i Høng og var tilmeldt
Holbæk afdeling, men gik igen på valsen i foråret
1930 og tog turen igennem Tyskland og Holland til
Belgien, hvor han arbejdede ved faget i Bruxelles og
var tilmeldt afdelingen der. Så drog han til Paris,
og efter et ophold her videre til Tyskland og tog den
pragtfulde Rhintur hjemefter. Har nu egen virksomhed
i Kødbyen.
Et hjerteligt tillykke på 25 års dagen og alt godt

fremefter. Københavns afdeling.

Blikkenslagerm. Villi.
Olsen, f. d. 3. febr. 1908,
kunne den 14. april fejre
sit 25 års jubilæum i C.
U. K. Kort efter udstået
læretid drog Vilh. i 1927
til Sverige, det blev dog
ikke til noget længere op¬
hold, og han tog atter til
Danmark, hvor han fik
arbejde i Århus, men rej¬
selysten var der stadig,
og først i april måned
1928 kom Villi, til Zürich,
og der gik ikke mange
dage, før han blev opta¬
get som medlem af C. U.
K.. nemlig den 14. april,

i Schweiz blev dog heller ikke af længere
idet han skulle hjem og indtræde i sin fars

Opholdet
varighed,



Vor afholdte naverbror og kasserer
Carl Sørensen,

er den 6. april afgået ved døden og begravedes
den 11. april. Naverne fulgte ham til hans sidste
hvilested.

Med Carl Sørensen har vi mistet en prægtig
naverbror, som vil blive dybt savnet.
Æret være hans minde.

Rønne afdeling.
iwraeraGa

forretning, så den 24. sept. 1928 blev han tilmeldt Vej¬
le afdeling, og siden den tid har han været et interes¬
seret medlem, og er gerne med ved de af afdelingen
afholdte fester.
Jubilaren fejres ved en fest, der afholdes i luden

lørdag den 9. maj, og vi venter at mange vil møde op
denne dag. Men på forhånd ønsker vi dig tillykke med
dagen.

Vejle afdeling.
Hovedbestyrelsen bringer samtlige jubilarer sin

hjerteligste lykønskning og takker for god indsats for
vor organisation.

For H. B. for C. U.K.:
Jens Jørgensen, fmd. Waldemar Petersen, sekrt.

Til afdelingskassererne
Modtaget kvartals- og årsregnskaber af følgende

afdelinger: Ålborg, Basel, Bern, Borås, Dresden, Düs¬
seldorf, Fredericia, Frederiksværk, Gøteborg, Ham¬
borg, Helsingborg, Hillerød, Holbæk, Horsens, Kiel,
Kolding, Kreuzlingen, København, München, Nakskov,
Odder, Odense Oslo, Banders, Roskilde, Silkeborg,
Slagelse, Stockholm, Vejle, Vordingborg og Zürich.
Der mangler endnu 8 afdelinger pr. 16. april og for¬
venter jeg at disse er sendt i slutningen af april. Har
du ikke afsendt dit endnu, så gør det aldeles omgå¬ende, så jeg kan afslutte mit årsregnskab i den førstehalvdel af maj, da det skal i juni nr. af Den farende
Svend.

Ingen afdeling må mangle, da C. U. K.'s regnskabellers bliver ufuldstændigt og misvisende. De reste¬
rende grønne mærker bedes returneret så snart afde¬
lingen er færdig med restancerne. Jeg henleder op¬mærksomheden på, at H. K. beholdningen i afdelingenikke må overskride kr. 50, og det overskydende beløb
— i de danske afdelinger — skal indsendes til C. U.
K.'s bankkonto, hvortil giroblanketter kan rekvireres
hos mig gratis.
Altså husk: har du ikke afsendt dit regnskab

endnu, så gør det straks. Hovedkassereren.
To medlemsbøger er ankommet fra Færøerne til

Regner S. V. Bøttcher og Knud Ravnsborg Hansen.
Afhentes hos hovedkasserer Kurt Bjerregaard.

»Vaulundur« i Dresden fylder den 5. maj 70 år, ogThomas Winther og Wallmiiller vil nok denne dag tagesig et ekstra glas og mindes de mænd, der grundlagdeforeningen. Som afdeling af C. U. K. trådte den ind
i 1902. Send Thomas Winther en hilsen på dagen,adressen er: Freibergerstrasse 1032, Dresden A28.

Ingen chancer i Belgien. Vor gode naverbror i Bru¬
xelles, fabrikant Paul J. Fulbius, meddeler, at der ikkefor tiden er chancer for skandinaviske håndværks¬
svende, idet der i Belgien går mere end 100.000 ar¬
bejdsløse, og at det derfor vil være umuligt at fåopholds- og arbejdstilladelse.

Det jydske naverstævne afholdes i Århus søndag d.21. juni i vor hule, »Stjernekroen«, Jægergårdsgade.Vi har udarbejdet et program, som vi håber vil falde i
navernes smag. Udførligt program vil komme i juninr. af D. f. S.; men vi indbyder alle naver, og naver-piger, og beder jer allerede nu reservere dagen. Velmødt i Århus.

Med naverhilsen. Århus afdeling.

Tilmedlemmerne i Københavns afdeling
Lørdag den 2. maj kl. 19,30. Husk det er Griffen-

feldtsgade nr. 7 o. g. i Ordenshuset på 2. sal: Ordinær
halvårlig generalforsamling.

Se dagsorden på udsendte regnskaber. — Stor til¬
slutning forventes.

Lørdag den 16. maj kl. 19,30, Nørrevoldgade 90, i
hulen: Æresaften for 3 jubilarer, Jørgen K. Petersen,
40 år, Julius Henriksen, 40 år og Henry Werner Lar¬
sen 25 år i C. U. K.

Fælles kaffebord å 2 kr. pr. næse. — Festen er med
damer.

Med kraftig naverhilsen.
Københavns a f d e 1 i n g.

Navernes lotteri. Følgende nr. er udtrukket: 9235,
7544, 3396, 7810, 9880, 5616, 2039, 7314, 9119, 8828, 2795,
1766, 9214, 9503, 5804, 328, 1141, 1953, 8609, 2931, 5709,
3957, 6090, 6172, 9267, 7991, 5655, 1870, 1407, 9839, 6644,
3664, 1892, 186, 8715, 5446, 421, 6337, 7045, 865.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
75 år. Garver Jørgen K. Petersen, Benzonsvej 18i,

F., den 7. maj, og 50 år: Tobaksarbejder Sv. Aa. Ørnø,
Bellahøjvej 1491, F., den 9. maj.
Vi ønsker hjertelig tillykke.

Københavns afdeling.

Malere til Schweiz
Arbejdsamtet i Zürich meddeler, at der foreløbig vilblive tildelt bevillinger til 80 udenlandske malere. In¬

teresserede må omgående sende ansøgning med perso¬
nalia til:
Schweiz. Malermeisterverband Zürich, Strehlgasse

2, Zürich 1., Schweiz.

International sammenkomst
af fremmedskrevne murere, tømrere

og tagdækkere
i august i Luxemburg.

Fra Gerwerkschaft Bau-Steine-Erden, Frankfurt
am Main, har vi gennem Dansk Tømrer-forbunds ho¬
vedledelse, modtaget en henvendelse ang. navne og
adresser på tidligere og nuværende fremmedskrevne
håndværkssvende som evt. kunne have interesse i al
modtage en indbydelse til at deltage i en international
sammenkomst i Luxemburg i august i år. Det drejer
sig her om fremmedskrevne med »dem schwarzen
Schlips, allgemein »Ehrbarkeit« genannt.«

Eventuelle interesserede kan henvende sig med nav¬
ne og adresser til red. af D. f. S., der så lader dissegå videre. Bed.

Hilsen fra New Zealand. Tømrer Harry Olesen,tidl. Thorshavn, sender en naverhilsen fra Auckland,New Zealand. Han har i sin fritid bygget sig et hus,
som lian netop er flyttet ind i.

Fra Cape Town beder maskinarbejder Knud Ras¬
mussen os bringe alle kammeraterne en kraftig naver¬hilsen. Han har nu fået kørekort, og der køres bety¬deligt stærkere her end derhjemme, skriver han. Hvisvi kører under 30 miles i timen, så skælder alle deandre — så kan de ikke komme frem, almindelig farter 50—60 miles, det skal man bare vænne sig til.Også Henning Nielsen beder hilse og melder altvel. Han har lige været ude på en 3 ugers ferietur.

På det schweiziske arbejdsmarked, indtrådte der,som ventet, i løbet af marts måned en stærk aflast¬ning, hvilken hovedsagelig kan tilskrives den sæson¬betingede byggevirksomhed. De arbejdssøgendes tal ergået tilbage med 7443 og androg ved månedens slut¬ning 4154. Samtidig er efterspørgslen efter arbejds¬kraft betydeligt forstærket. Ved slutningen af martsmåned var der til arbejdsamterne anmeldt 5652 ledigestillinger. Frem for alt søges arbejdere indenfor byg¬ningsfagene, hotelfaget, landbruget og indenfor metal¬branchen. j Q



Forhenværende tømrer vedD. S. B., Frederik Petersen,
Hillerød, som i en halv snes
ar har været et interesseret
medlem af C. U. K.s hovedbe¬
styrelse, har ønsket at træde
tilbage til fordel for yngrekræfter. Fr. Petersens sobre
°S retlinede karakter og hanssikre blik for, hvad der var'i' C.U. K.s bedste, aftvang al-

respekt, og der blev lyttet,nar Frederik med sin malm-
tulde røst udtalte sin meningom dette eller hint.

Det er med vemod vi tagerafsked, men vi takker Frede¬rik Petersen 1'or hans betyd¬
ningsfulde indsats i hovedbe¬
styrelsen for vor organisation.

J. J.

Gode naver!
Alger, april 1953.

På valsen fra »Brandbjerg« til Rom
, For at komme ud og opleve noget
i alt det spændende, som de gamle
.håndværkere, naverne, var vidne til,•ar feni unge mennesker på Hånd-
arkernes Højskole »Brandbjerg«,'«sluttet at gå til Bom. Det er ma-
ier Johannes Madsen, Vester Hæsin-
^e> blikkenslager Knud Jensen, Bør-k°P, tømrer Jørgen Basmussen, Vil-u«ge, typograf Bent Michelsen, Hol¬stebro, og maler Egon Nielsen, Gi-
;e- Turen startedes den 15. april og;|rer efter planerne 5—6 måneder.^1 bagagen transporteres på en

der er fremstillet af smede-
' ter Chr. Skou, Bredsten, og som

de selv skal trække. Presenning og
flag sørgede oldermand Weilbach,
København, for, og han har også
ladet dem få hans otte mands telt.

De unge svende har tænkt sig at
følge denne rejseplan. Henrejse:
Kiel, Hamborg, Bremen, Amsterdam,
Antwerpen,, Brüssel, Reims, Paris,
Lyon, Marseille, Nice, Genova, Pisa,
Rom. Tilbagerejse: Rom, Florenz,
Boulogne, Ferrara, Venedig, Milano,
Lugano, Luzern, Basel, Rhinen.

Det bliver sikkert en tur rig på
oplevelser og vi ønsker dem lykke
og held på rejsen. Red.

Nu skal I have et par linjer igen
fra naverne, der er pä planløs frem¬
rykning i Nordafrika. Her i Alger
traf vi på to naver, som i D. f. S.
havde læst, at vi havde guld-expor-
tere her, og fluks brød de op fra
Schweiz og drog hertil. Det var to
danske malersvende, og selvfølgelig
var der glæde over gensynet med na¬
verbrødre.
I morgen starter vi med Karetta

som mål, her arbejder vor ene mak¬
ker, og det kunne jo være, at der
var noget til os med. Han arbejder
som forskallingstømrer ved et eller
andet stort foretagende. Jeg (Leif
Rasmussen) har i to måneder haft
arbejde som kleinsmed og kunne ha¬
ve fortsat, men lønnen var 1'or lille
og driftsomkostningerne for store. I
perioder uden arbejde har gutterne
ernæret sig med at synge og spille
på restaurationerne, skiltemaling
o. s. v.

Vi havde jo en mægtig fødselsdag
for »Gandhi«, og om en månedstid
regner vi med at være i Spanien. Vi
ser og oplever en masse og slutter
med en kraftig naverhilsen og slag
i bordet.
Leif Madsen, maler, Jørgen Schlos¬

ser, do., Wagn Aage Nielsen, ma¬
skinarbejder og

Leif Rasmussen.

Husk at alle meddelelser til D. f.
S.s juni nr. må være redaktøren i
hænde den 15. maj.

Planløs fremrykning i Nordafrika

Uddrag af H. B.s protokol
1 ft

toi« li april: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro-
B'ik i godkendtes. Breve fra den danske konsul i
jubil ' ('r' Wanner, der med C. U. K.s og D. f. S.s
art ii^msnurnre som grundlag, agtede at bringe en
endvi 1 Kasler Nachrichten om G. U. K.s virke og
på L re gennem literaturudvalget ville sætte pris
fra godtage danske håndværkssvendes erindringer
li" 5>P'1°ldet i Basel. — Fire jubilarer lykønskes, nem-
•lørt/ kermester Julius Henriksen, København, og R.
merSen (>>SnØjser>>). Århus, begge 40 års medlem-
bent samt maskinarbejder Henry Werner Larsen, Kø¬
ben l3Vn' og blikkenslagermester Villi. Olsen, Vejle,
Hån*? 1 U- K- — 5 unge håndværkssvende fra
v naværkernes højskole i Brandbjerg agtede på na-
... •, s gennemføre en tur til Rom og tilbage, og for
lw ,?r ^ t- S. havde vi ydet et lille tilskud. —
Frp i^^tlandske naverstævne afholdes den 26. juli i
ve f isvarrk. Program i næste nr. —• Endvidere bre-
fra 7 ?ulhius, Bruxelles, Thomas Winther, Dresden,
Hov Hb*0*1 ^ra svenclene i Nord- og Sydafrika. —
over • rer Kurt Bjerregaard gav en oversigt
sen ,.111(Jkomne regnskaber, 32 afdelinger havde ind¬
kast re§nskab, 8 afd. mangler endnu. — Rønne afd.sjøvrfrfr' ''ar^ Sørensen, var afgået ved døden. —
15 • krølledes mere interne sager. — Næste mødemal- Waldemar Petersen.

thin- V11 *{hinen- Roskildeafdelingens formand, J. Ar-
tiir„H ,aurnann arrangerer søndag den 12. juli en fint
i tø telagt Rhintur for en pris af 395 kr. Rejsen varer
Nan/;aÉ>e' og program kan rekvireres hos J. Arthur

mann, Himmelev pr. Roskilde, tlf. Roskilde 503 y.

• FORENINGSMEDDELELSER {
♦ J
Zürich. I det forløbne kvartal afholdtes 3 bestyrel¬

sesmøder, 1 generalforsamling, 2 keglespil og 1 af¬
skedsfest.

Keglespillene er stadig lige populære blandt Ziirich-
naverne, og vi venter stor deltagelse ved det forestå¬
ende præmie-keglespil, søndag den 10. maj.
Hulen fyldes nu atter med glade naver, og svende,

som kun skal arbejde hernede i sæsonen, er begyndt
al indtræffe i stort tal. Den 24. januar holdtes ordi¬
nær generalforsamling, som dog ikke frembød særlige
overraskelser. Efter at formandens beretning, proto¬
kollen samt henholdsvis afdelingens og Spetzler-Fon-
dets regnskab var godkendt, gik man over til valg af
forvalter (Spetzler-Fondet), formand og sekretær, som
alle blev genvalgt. Bestyrelsens forslag om at fastsætte
månedskontingentet til fr. 2.50, blev enstemmigt ved¬
taget.

Den 21. marts afholdtes i »Zunfthaus zur Schmie¬
den« en afskedsfest for den danske kulturattaché Finn
Riber Jensen. Aftenen fik et meget vellykket forløb,
og den gamle zunftsal var fyldt til sidste plads. Fami¬
lien Riber Jensen har vundet mange venner under
deres 0-årige ophold i Schweiz, såvel blandt Schwei¬
zerne som deres landsmænd, dette viste det store op¬
bud af festdeltagerne mere end tydeligt. Efter fælles¬
spisningen — under hvilken en lang række repræsen¬
tanter fra de schweiziske myndigheder, pressen, de
danske konsulater, »Det schweizisk-danske selskab«,
»Den danske koloni« og G. U. K., Zürich, lød mange
anerkendende ord falde om det fortræffelige arbejde
Riber Jensen har ydet, for, gennem foredrag, udstil¬
linger og rejsearrangementer, at skabe en personlig



Fra litteraturudvalget
Gennem vort medlem af Københavns afd., bogbin¬

der Henning Andersen, har vi fået et udmærket, fejl¬
frit og nydeligt indbundet eksemplar af »Vandreliv for
en menneskealder siden« af »Janos«. 1. og 2. del i en
bog. Henning Andersen har udvist en enestående flid
ved at gennemtrave og ransage alle antikvarforretnin¬
ger i den indre by, indtil det lykkedes ham at opsnuse
dette gode eksemplar af alle tiders bedste bog om van-
drelivet. Vi skylder ham vor bedste tak for hans inter¬
esse for sagen.
Fra vort gode medlem af Århus afd., A. Magnussen,

bar vi modtaget sidste del af lians rejsebeskrivelser,
som viser sig at stå fuldt på højde med den alt mod¬
iagne 1. del, og er et vægtigt bidrag lil naverlivets hi¬
storie. Ligeledes har vi fra ham modtaget en hel del
billeder fra de forskellige byer, som han besøgte på
sine rejser. Også Magnussen siger vi hjertelig tak for
hans udviste interesse, og håber den må fortsætte.
Fra Em. Bjerregaards efterladenskaber har vi mod¬

taget »Juleaften hos naverne«, en beretning om en
juleaften i hulen i en eller anden tysk by, og den er
underskrevet N. K. B., efter al sandsynlighed hattema¬
ger N. K. Bernbom fra Ålborg, hvorfor vi også siger
tak.

På litteraturudvalgets vegne.
Jacob Monra d, fmd.
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Gode naverkammerater. Modtag min hjerteligste tak
for alle de mange telegrammer, blomster, kort og lyk¬
ønskninger jeg modtog pr. telefon, til min 70 års fød¬
selsdag. Holger T h. Jens e n.
Enhver berejst i ind- og udland,
som har glæde af at komme sammen med andre be¬
rejste for i kammeratligt samvær at opfriske rejse¬
minderne, og som har lyst til at bevare forbindelsen
med naverne i udlandet, tiltræder navernes interna¬
tionale organisation: C. U. K.

* NAVERNES SANGKOR - KØBENHAVN
Har du sangstemme og lyst til at dyrke kor- og

t naversange, så meld dig ind i koret som aktiv
* sanger, og velkomne er alle naver som passive
) medlemmer. Sangøvelser hver tirsdag kl. 20—22
t i sanglokalet: Jernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252.
\ Navernes sangkor, stiftet 1923.
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Holger Jensen Medl. af C.U.K.

Cafe „Det rene Glas"
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Byens bedste Fadøl
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Ove Andersen

Hotel Strandborg
Strandgade Frederiksværk

Tlf 293
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Have. Hyggelige Lokaler. Billard

Her er Navernes Hule.
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert Formaal

\

Berejstes Hus
Emiliegade 7, København F.
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Foreningsfester. Indtil 100 Pers.
Telf. Inspelet. C. 4900. Aften C. 4943

SHEIKKai Fønss Bach Medl. af C.U.K.
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kontakt mellem vore to småstaters borgere og derigen¬nem tillige intensiveret de venskabelige forbindelsermellem Schweiz og Danmark ■— gik man over til det®eget omfangsrige underholdningsprogram. Dette ind¬ledtes med, at to små piger dukkede op og fremsagdeet dialektdigt' hvorpå de overrakte hr. og fru Riber''ensen et meget smukt Neuenburger-ur. Derefter sang»Männerchor Zürich« nogle stemningsfulde korsange.Operasanger Mogens Wedel sang Schubert-Liedern•ikompagneret på flyglet af pianisten Reinhold Lequai.^ndvidere opførtes en skets: »Spørge-Jørgen og Svare-laren« af to af vore »unge« talenter. Der vistes ogsål'1 'neget smuk farvefilm: »Wir fahren mit den S.B...« Sluttelig spillede orkestret op til ballet, Sömvarede til den lyse morgen. Det fortjener dog lige atnævnes, at Holger Andersen, der som bekendt har etutal af förbindelser i alle lag og kredse, havde sørget
f et virkelig fint indlæg under dansen. Han havdeformået to danske artister »Ben and Andy«, der forliden er på gæsteoptræden i Zürich, til at komme tilstede og opføre deres excentrisk-parodiske verdens-nnnnier, som høstede stort bifald. Det var atter en af'I0, helt store fester, som vi længe vil bevare i erin-'ti'ingen. Betegnende for naverne, som deltog i stortat, var, at de var de første som kom og de sidste, derSik... .t
Med naverhilsen.

Jørgen Christensen, sekr.

1 pasel. Vor motoriserede afdeling havde aftalt at
nå ^æ'lesmøde med Bernernaverne i påsken, menj a gl'und af motorskade på begge maskiner, nåede vij'st efter 24 timers forsinkelse frem i spredt ordenr~ °g da havde de gode Bernernaver drukket alt vel-l?lnstøllet og rullet den røde løber sammen. Uheldetfr^'dog taget med humør, og sammen med en nav
lev ,f 111 havde vi en herlig påsketur, hvor vi fik op-
Sr>i de kontraster, foråret byder på her i
1 a e'z- Vi kørte til Montreux, langs Genfersøen tilAln'Sanne' derfra til Cliaux de Fonds over Vue des
va k' 'lvor a^ i vinterdragt. Ad 3. kl.s veje, der'.belagt ined is og »bjerge« af sne kæmpede vi os
vi 1]sm^ Pas, heroppe skred den ene motorcykel, men
tili aP uskadte, og uanfægtet af vejrgudernes ugunst«edte vi hér i ro og mag vor spagetti og asparges-
fra °Ver 011 henzinkoger. Vandet lil suppen fik vii,' re§nvand eller sne, som vi smeltede. Og sjældenr nogen mad smagt os så godt.
Klo vendte friske tilbage og med mange og ufor-nnnelige oplevelser rigere.

«tange naverhilsener. John Olsen, sekretær.

Am,r'l?s* ^or g°de naverbror Charles Jensen, Roald
Hi« .nc?.sensvej 4, Århus, fylder den 30. maj 75 år.telig tillykke. Århus afdeling.
0 t?re,t*er'ksværk. Ord. generalforsamling afholdesslutf ^en ma^ * hulen. Vi forventer god til-verst!?8' tilrettelægningen af det sjællandske na-
26 : ,yne i Frederiksværk, som afholdes søndag den

M ' drøftes,ed naverhilsen. Laurits Pedersen.

geijJ,''Jer^d. Generalforsamlingen den 18. april gavlEeogp over hele linjen, dog ønskede Fr. Petersen at
bofitr som B-"medlem, og i hans sted valgtes
re mii Fønss Bach. Nærmere i næste nr. Vo-Øder er den 2. og 1G. maj. Formanden.
1 Ord. generalforsamling afholdes 11. april
■ser s.L\n' Bedyrelsen udvidedes til 5 medlemmer ogret- Ak ,es U(^: F°rman(l garver A. Naumann, kasse-
niker ifi '^>usen og endvidere frisør Steensen, meka-
sen. (. hinidt Lund og skomagermester Niels Stephan-C. ü j^etleralforsamlingen sluttede med et leve for

naverhilsen. Arth u r N a u m a n n.

boca0f^inSb°rg. Generalforsamling afholdtes i Land-
Uianctei ^en ^0- marts. På grund af arbejde var for-Ha^ i{ 'kke tilstede, og næstformanden, portnerniiui , 0senstrøm, bød velkommen og aflagde bcret-Seti,'s ^oraf bl. a. fremgik, at vi havde købt fanedu-111 byens handlende havde ydet et tilskud på

300 kr. Medlemmerne ydede resten og lavede selv
stang og beslag. Kasserer Carl Meyer aflagde regn¬skabet. Alt godkendtes.
Til formand valgtes portner Hans Rosenstrøm, tilkasserer genvalgtes maskinarbejder Carl Meyer, næst¬formand, maler Anker Nielsen, og til bestyrelsen AageHansen og William Jensen, som suppleant Chr. Ander¬

sen. Revisor: tømrer Alfred Larsen og bager OlafHansen.
Det vedtoges at afholde fugleskydning og faneind¬vielse den 10. maj, at afholde andespil til efteråret ogat afholde møde den 1. fredag i hver måned på Land¬bocafeen.
Med naverhilsen. Hans Rosenstrøm.
Odense. Afdelingen har afholdt ord. generalfor¬samling. Såvel beretning, protokol og regnskab god¬kendtes og valgene var genvalg. Et forslag fra maler¬

mester Ploug vakte nogen diskussion. Det vedtoges at
arrangere herretur Kristi Himmelfartsdag den 14. maj,afgang fra Telefonhuset kl. 9 pr. Første møde i som¬merhulen er den 9. maj kl. 18 med medbragt mad.Med naverhilsen. Aksel Ryet.Randers. Ord. generalforsamling afholdtes 11. aprili hulen. Af formandens beretning fremgik bl. a., atC. U. K.s arrangementer havde haft god tilslutning,oplyste at medlemstallet nu var 22, 5 medlemmer var
slettet for gæld, og man vedtog at indkalde alle med-
lemsbøger til revision senest 1. august. Da vi fra 1.
januar har fået nye mærker må alle restancer ud af
regnskabet. Til formand genvalgtes Chr. Bredgaard, ogtil bestyrelsen Viggo Møller.

Kassererens regnskaber, der var fint i orden god¬kendtes, ligesom formandens beretning.Til naverstævnet i Århus bliver arrangeret tur, ogKristi Himmelfartsdag traver vi som sædvanlig ud idet blå — vi skal mødes med en ny naverbror, somsikkert har en overraskelse til os. Vi starter fra hulenkl. 9,30, og formanden har lovet at sørge for »diverse«blot naverne stiller med madposen og det gode humør.Altså: torsdag den 14. maj kl. 9,30 stiller alle Ran¬
ders C. U. K.er ved hulen til tur ud i det blå.

Med naverhilsen. »K nas t«.

Vejle afdeling afholdt fredag den 10. april ordinær
generalforsamling i »hulen«. Formanden J. Kunchel,bød velkommen, hvorefter Willy Højmark valgtes tildirigent. Sekretæren oplæste protokollen og forman¬den aflagde i tilslutning dertil sin beretning, der om¬handlede arbejdet i det forløbne kvartal, særlig hæf¬tede formanden sig ved udbygningen af »hytten«. Pro¬tokol og beretning godkendtes.
Kassereren Niels Händel oplæste regnskaberne.H. K.s regnskab balancerede med kr. 124,20, lokalkas¬

sen balancerede med kr. 766,19 og udviste en kasse¬
beholdning på kr. 436,76. Regnskaberne godkendtes.Til formand genvalgtes J. Kunchel, sekretæren Kai
Andersen, og revisoren Emil Petersen.
Til »hyttevært« valgtes Aug. Petersen med EmilPetersen og Vilh. Nielsen i udvalget.
Til slut oplyste kassereren, at Vilh. Olsen den 14.

april kunne fejre 25 års jubilæum, og det blev beslut¬
tet at afholde festen lørdag den 9. maj.Med naverhilsen. Kai Andersen.

Vor mangeårige kasserer, Niels Hiindel, kunne den20. april lejre sin 65 års fødselsdag, og vi sender digen lidt forsinket, men velment hilsen, og ønsker digalt godt fremefter. Vejle afdeling.
Silkeborg naverklub holdt generalforsamling i hule¬lokalet lørdag den 11. april. Efter formandens vel¬

komst oplæstes forhandlingsbogen, som godkendtes,
og ligeledes godkendtes formandens beretning og kas¬
sererens regnskab. Regnskabet viste ikke ret mangerestancer, men »Ras« er også en knag til at skrabeskejserne sammen.

Ved valget genvalgtes malerm. Simonsen som for¬
mand og bogb. Jørgensen som sekretær, og revisorer¬
ne genvalgtes også. Da det ser godt ud med klubbens
formueomstændigheder, mente »Ras« det forsvarligtat yde et tilskud på 100 kr. til deltagelse i naverstæv¬
net i Århus. Nu afventer vi så indbydelsen fra Århus-
naverne i naverbladet for at se, hvad der bydes på.Med naverhilsen. Hans Jørgensen.
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NAVERNE
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velkommen til Aarhus
?£?>» for naverstævnet i Aarhus den 21. juni 1953.

Saardsgf^Hy sam^es i hulen, »Stjernekroen«, Jæger-
verei'.^Rn®' Frokost. Medbragt inad, eller der kan ser-
3.ÜÜ ' 'ksemad m. spejlæg a kr. 3,10, dansk bøf kr.

K.1 i

behaii li :^eleSeretmøde (kun indsendte forslaghandles.
ncani Havnerundfart. Sejltur rundt til hele hav-
Kl igretö Pris kr- 1,50.

nen/ , ' Eftermiddagskaffe på »Søsportspavillo-
K' i ö°aa kaffebord, pris kr. 2,75.

Dereft k ' Middag. Menu: Kotelet og is. Pris kr. 5,50.
Sta>vn '> gemytligt samvær, servering i haven,ernærker a 2,00 kr. (damerne frit).
evt. inrf^e*se 0111 deltagelse i frokost og middag samt
være .ndte forslag må af hensyn til arrangementet
Tai • 1 hænde senest den 15. juni.

den oi1® tilslutning forventes — vel mødt i Aarhus
M j JUni-e kraftig naverhilsen.

E. Ørtenblad, formand,
Thunøgade 42, Aarhus.

^0- sjællandske naverstævne
søndag den 26. juli 1953

i Frederiksværk
in<U)w?eriksværk-naverne har hermed fornøjelsen at
siEellani,,naverne med damer til deltagelse i det 20.
juli ; T., ce naverstævne, der afholdes søndag den 26.
Delt rec'eriksværk.i hulf.„agearne niodtages ved toget 9,24, og man samles
^ Pa Hotel Strandborg i Strandgade.
a||Ds Program er iøvrigt:
Kl i Frokost, medbragt eller efter ønske.12,00: Delegeretmøde. Kun indsendte forslag
t,. behandles.

13,30: Besøg på Stålvalseværket.
TO Fælles kaffe på Hotel Strandborg.!*■ 17,00 præcis: Middag på Grand Hotel,enu: Flæskesteg, medisterpølse og isanretning.

Und' '50-
^erpft ^^dagen vises filmen fra Hamborg.Kielen J kammeratligt samvær og dans til Thorkild

Mands orkester. Stævnemærker a 2 kr. —v?arrie frit>-
8ere (]5aler alle sjællandske afdelinger at arran-
delse tfires. s°nimerudflugt hertil denne dag. Anmel-te8nedß .Hjlddagen samt evt. forslag må være under¬fed h11^æn<le'senest 20. juli.
P^ p"e^ste naverhilsener og velkommen.rederiksværk afdelings vegne:

Laurits Pedersen, formand,»Dalentoft«, Thors bakke, Frederiksværk.

Nyt medlem i hovedbestyrelsen
På Hillerød afd.s gene-

ralforsaml. nyvalgtes bog¬
trykker Kai Fønss Bach,
Birkerød, til medlem af
H. B., hvortil han var sup-

; pleant. Han indmeldtes i
1925 i Hamborg afdeling
(han arbejdede dengang i
Lauenborg), og da jeg kom
til Hamborg blev han min
prægtige rejsekammerat
gennem Tyskland, Schweiz
og Frankrig. Fønss Bach
hører til de solide støtter
i Hillerød afdeling og vil
sikkert også yde en god
indsats indenfor H. B. Han
overtager iøvrigt fra næste

måned trykningen af D. f. Sv. Bed.
»Kan du huske på valsen, uden kravetøj om hal¬

sen«. Selvfølgelig kan vi det, og vi husker også, at det
er vort gode medlem, malermester Victor Wallhegn,
Gråbrødrestræde 7, Helsingør, der har skrevet den.
Han fylder 70 år den 5. juni — og så kipper vi med
flaget og takker ham for den herlige sang. Bed.
En navermor fylder 80.
En navermor, der vil huskes af adskillige svende,

der har besøgt Dresden, fru Anna Bjerregaard, Bre-
mensgade 48, København S., fylder den 21. juni 80 år.
Familien Bjerregaards hjem stod altid åbent for

den farende svend, og der er sikkert mangen en nav,
der med en lille hilsen vil erindre dagen. Bed.

Henry Larsen bliver 75
Snedkermester Henry Lar¬

sen, Berejstes Hus, Emiliegade
7, København, medlem af C.
U. K. i over 30 år, fylder den
15. juni 75 år. Og et ualminde-
'igt virksomt livsarbejde ligger
bag ham.
Mere end 50 år har H. L.

ofret i navernes og berejstes
tjeneste, dels som formand for
F. f. b. H. i København, dels
som formand i Håndværker¬
nes Bejsefond, der på hans
initiativ stiftedes i 1937, og
som nu er en velkendt institu¬
tion med egen ejendom og
kontor på Blågårds Plads 8—
10, hvor han daglig yder sin administrative gerning,for H. L. hører til dem, der mener, at selskabelighed
er godt, men foreningen bør have et formål derud¬
over, og hvad er skønnere formål end at arbejde for,
at vor håndværkerungdom får lejlighed til at komme
ud og dygtiggøre sig i det fremmede.
Mit ønske på dagen skal være, at du endnu mangeår fremover må bevare den enestående vitalitet og

arbejdsevne som du besidder i dag. Bed.



Vort gamle, trofaste medlem,
blikkenslager Robert Laursen (Jesus),

er den 19. april afgået ved døden og bisattes
fra Bispebjerg krematorium den 26. april. Man¬
ge svende samledes under klubbens banner og
fulgte den gamle nav til hans sidste hvilested.
Ære være hans minde.

Københavns afdeling.

Uddrag af H. B.s protokol.
15. maj: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede og bød

velkommen, spec, til det nye medlem i H. B., bogtryk¬
ker Kai Fønss Bach, Birkerød. — Formanden rettede
en varm tak til Frederik Petersen for hans arbejde i
hovedbestyrelsen gennem de mange år. — Protokollen
godkendtes. — Efter indkomne tilbud overlodes tryk¬
ningen af D. f. S. til Kai Fønss Bach. — Ved konsti¬
tueringen genvalgtes Jens Jørgensen som formand
(genvalgt i Københavns afdeling) som næstformand
Fritz Schwartz, og som sekretær undertegnede. Som
suppleanter til H. B. var valgt Eyvind Henriksen, Hil¬
lerød, og Erik Jensen, København. — Forskellig kor¬
respondance behandledes. — Ved naverstævnet i År¬
hus repræsenterer formanden hovedbestyrelsen. —
Hovedkasserer Kurt Bjerregård oplæste årsregnskabet
og knyttede kommentarer dertil.

Waldemar Petersen.
Bliver Tyskland naverlandet igen?

Som det vil vides, er de vesttyske områder stoppetfuld af tusinder og atter tusinder af mennesker, som
før krigen boede i den østlige del, og stadig kommer
flere til, og alle kræver de en arbejdsplads, så man
skulle jo mene, at det var umuligt 1'or en udlænding atfå arbejde, men at der trods alt er chancer viser efter¬
følgende. For godt en måned siden kom en ung dan¬sker fra Schweiz, via Frankrig og Saarlandet, hvor lianhavde arbejdet et stykke tid hos en landmand, her tilDüsseldorf og spurgte mig, om der var chancer 1'or
en maskinarbejder. Jeg lod ham vide, at det ville ikke
være let at komme i arbejde her — og langt mindre fåsig et værelse. Jeg fik dog skaffet ham logi for noglenætter på et katolsk svendehjem og kunne så ikke gøremere for ham. Efter en uges forløb tænkte jeg, at»fyren« har opgivet det og rejst hjem«, men han havdei mellemtiden få et sig en plads som Schlosser og varogså heldig med at få sig et logi.
Düsseldorf afdeling kan vist derefter melde om den

første tilrejsende svend efter krigen.
Med naverhilsen. Otto Krøll.

Carl Sørensen in memoriam
Med »gamle Carl forhenværende«, som Carl Søren¬

sen altid gik under i naverkredse, mistede vi en præg¬
tig naverbroder, hvis rige evner vi siden afdelingens
start har nydt godt af. Carl udlærtes som møbelsned¬
ker og var på valsen 4-5 år, og han tilegnede sig gode
sprogkundskaber i tysk, fransk og engelsk, dette kom
ham ikke mindst til gode, da han ansattes som politi¬betjent.
Da afdelingen stiftedes i 1945, meldte Carl sigstraks og valgtes til kasserer, en post, som han røg¬tede til alles tilfredshed til sin død.
Carl svigtede aldrig ved møder og fester og vandtsig kun venner, og han vil stedse mindet og sent bliveglemt.
Æret være dit minde. Formanden.

Sydafrikas største bro til Christiani & Nielsen. Efteralt at dømme får ingeniørfirmaet Christiani & Nielseni nærmeste fremtid arbejdet med at bygge Sydafrikasstørste bro. Den er projekteret til at koste ca. 8 mill,kr. og bygges efter sidste nye principper indenforjernbetonarbejde.
Brokonstruktionen skal være hovedbro for havne¬byen Durban i provinsen Natal i Den sydafrikanskeUnion og kommer til at gå over Umgeni-floden. Chri¬stiani & Nielsen afgav tilbud sidst i marts og projek¬tet er nu blevet anbefalet til godkendelse. (»Natt.«)

Tilmedlemmerne iKøbenhavns afdeling
Lørdag den 6. juni kl. 19,30, Griffenfeldtsgade 7,

o. g., 2.sal: Indvielse af vort nye hulelokale — det er
svendeaften, så mød op og se lokaliteterne.
Fredag den 19. juni kl. 19,30, Griffenfeldtsgade 7,

o. g., 2. sal; Alm. hulemøde. — Bemærk datoen.
Københavns afdeling.

Formand: Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens Allé
48, 2. sal, tlf. Valby 8980. Kasserer: Hans Møller,Vognmandsmarken K. 2., kontortid: Åbenrå 1, mandag
og onsdag kl. 11—14 samt lørdag fra 14—16.
Runde fødselsdage i Københavns afdeling:P. A. Petersen fylder den 1. juni OU år. — Snedker¬
mester Henry Larsen den 15. juni 75 år og vagtfunk¬tionær Sophus Due Jensen fylder den 18. juni 00 år.Vi ønsker hjertelig til lykke på dagen og alt godt frem¬efter. Københavns afdeling.

NAVERNES SANGKOR
1923 — 28. juni — 1953

På 30-årsdagen for sangkorets oprettelse arrangeresudflugt og fest på Lillerød kro. Vi samles søndag den28. juni kl. 10 under uret på hovedbanegården og kl.10,18 damper vi afsted til Lillerød. Den medbragtemad nydes i haven. Kl. 18 pre.: middag, menu: Kalve¬steg og is a kr. 0,00. Dagen igennem naverløjer, præ¬mieskydning og præmiekegling, kammeratligt samværog dans. Mød talrigt, det bliver en fin dag, og tagdin bedste ven med. Tilmelding til spisningen er nød¬vendigt senest den 20. juni til Chr. Jensen, Saxogade2, V., tlf. Eva 3479. Også indbydes naverne fra Hil¬lerød, Fr.værk og Helsingør.

Breve fra Sydafrika.
Cape Town. Med min Opel 30 kørte Henning Niel¬sen og jeg ud på en 3000 km lang ferietur, fra CapeTown gennem Store Karroo, en meget øde strækning,vi kørte fra Karroo kl. 11 formiddag og kom ikke til

nogen by før næste morgen kl. 8. På hele denne stræk¬ning var der kun 3 tankstationer, så det gjaldt om sta¬dig at have tankene fyldte. Turen gik til Johannes¬burg, Pretoria, Durban og langs kysten til Port Eliza¬beth og tilbage til Cape. At vi har oplevet en masse,kan I vel tænke jer. I Durban entrede vi en turist¬
bus, som bi. a. kørte os til negerreservaterne og påhjemturen sørgede føreren for, at vi fik lejlighed tilat overvære en gudstjeneste i en indisk synagoge, menfør vi kom ind i denne måtte vi pænt smide vore sko
og gå ind på strømpefødder. Efter at have overværetgudstjenesten, fortalte føreren os om de forskelligeskikke — besynderlige for en nordbo, men en ople¬velse mere for os.

Kraftig naverhilsen. Knud Ras m u s s e n.

Port Elizabeth. Her er sommeren på hæld, og dekraftige storme er begyndt. 1 hulen går det fint, derer god mødetilslutning, og kongens fødselsdag blevlejret med en god middag og fin afrikansk vin gjordeden ikke ringere, de danske sange gav genyld nedepå gaden — en helt igennem vellykket aften.Vi har lige haft besøg af 2 naver fra Cape Town, tosmede, og havde nogle rare timer sammen med dem.På sidste møde valgtes ny formand, det blev ViggoHansen, 4 Avenue, 28 Valmer, Port Elizabeth, og såveljeg som kassereren har skiftet adresser.Her varer arbejdet endnu nogle måneder, men selv¬om nogle af naverne flytter skiltet, så er der så man¬ge stabile »fyre« imellem, at C. U. K. sikkert vil leveen årrække i Port Elizabeth.
Med kraftig naverhilsen. Hans Junker.
Tak til alle, som har vist mig opmærksomhed påmin jubilæumsdag, 75 års fødselsdag og til jubilæums¬festen den 10. maj, og ikke mindst »Proppen« for denfarende svend, sender jeg herved min hjerteligste tak.Det var en dejlig aften og et kært minde.

Jørgen K. Petersen.
Nu 300 kr. Det er nu tilladt for danske statsborgereat medtage 300 danske kr, ved rejser til udlandet.



PORT ELIZABETH
Port Elisabeth ligger ved bundenaf Algoa bugten, rygtet fortæller, atdet er den næstværste forblæsteplads i verden, den første plads erblæst bort. Indbyggerantallet er(1946) 64.745 europæere, '30.790 ku¬lørte, 47.000 indfødte, 3636 asiater.Byen blev grundlagt i 1820, da detørste nybyggere ankom. Klimaet er■ lnt, ikke for varmt og ikke forkoldt. Byens største attraktion ervel nok slangeparken, der er mangefanger af alle forskellige slags, dercr i hundredvis af dem, så man kannok få et par timer til at gå med atklRRe på dem.

. Byen har en god havn, men ud¬viklingen har gjort, at den alleredeer for lille, skibene må ofte ligge03 vente på reden, dog er de ved atU(ihygge havnen nu.E. liar over 300 fabrikker og!'r vel, eller bliver, unionens største•ndustriby. Blandt de største indu¬strier er General Motors og Fordssamlefabrikker (deraf byens til¬favn) ligeledes er uld og læder og11 uglindustrierne repræsenteret istort tal.
I.igeledes er lier en fin bade¬strand med det herligste sand ogtrisk vand fra Stillehavets bølger,oer altid ruller ind og brækker idetLf Caser bunden, flot syn. Omegnendl byen er der ikke meget at prale

af, det er for det meste sand og
kaktus blandet med en slags gyvel¬
buske. Det var lidt om P. E.
Slutter med en naverhilsen.

J u n le e r.

Naverne i Slagelse
havde lørdag den 16. maj deres år¬
lige gåtur. I år gik turen til Strand¬
hotellet i Korsør, hvor det store
kolde bord og do. snapse stod og
ventede på os. Trods varmen gen¬
nemførte vi alle i fin stil, og humø¬
ret manglede ikke. Det var et flot
syn at se ud over Storebælt, hvor
lynene lyste op, og færgerne sejlede
frem og tilbage.

Tildragelser.
Det var i den gode gamle tid i

Tyskland, da øllet skummede højt i
glassene og livet var værd at leve.
Da sad der i en Bierstube i Send-

lingerstrasse i München en berliner
og en bayrer sammen og drak af det
gode Miinchenerøl af de store liter¬
krus, medens de snakkede om dagens
begivenheder.
Nu har bayrerne jo aldrig kunnet

lide prøjserne, men her gik det meget
godt, indtil samtalen kom til at dreje
sig om teater. Miincheren sagde bl.
a.: »Ich habe gestern Abend Orføjs
gesehen.« Hvortil berlineren sva¬
rede: »Ja, mein lieber, es heist doch
nicht Orføjs, sondern Orfeus.«
Men så blev vor gæve bayrer gal

i skralden og udbrød: »Ja, mein lie¬
ber Himmels Herr Gott Kreuz Sakra¬
ment Kruzifiks noch amoal, ich woas
doch ganz bestimmt, es hoast nicht
Sau preus, sondern — Sauprøjs.«

Pan.

Her ses fra venstre murermester
Victor Madsen, den 74-årige Viggo
Olsen (kasserer), købmand Frand¬
sen, maler Henry Hansen og den
75-årige formand, gartner Frederik
Jensen.

Med naverhilsen.
Henry Hansen, sekretær.

P -

FORENINGSMEDDELELSER i
l

den*^?8* Ordinær generalforsamling i Stj.ernekroen
Valgte Papri' 1953. Formanden åbnede. Til dirigent
i'etni, S "'e Peter. Forhandlingsbog. formandens be-
farsis,®samt regnskabet godkendtes. Forskellige lokale
første f!e<"°gcs- Hulemøde afholdes i sommerhalvåret
Verst-» eda£? i måneden. Forskelligt vedrørende na-
i SrfK, VUe' ('- 21.—6 vedtoges. Fugleskydning afholdes
Ved f iSØndag den 2-—6-

mand 0- ,sene genvalgtes Emil Ørtenblad som for-
skratii] . Jensen som sekretær, Bach Sørensen som
dagsorrt1' ^os suPP'eant, Araberen som revisor. Da
med nr i(jn ('elme(' var udtømt, sluttede dirigenten

Med navcrhilsen. Niels Jensen, sekretær.

ni1^l'^>„orS- Med forventet tilslutning afholdes i anled-
til j naverstævnet søndag-den 21. juni, en udflugt
■fens Ar <i\s' ^e<' omgående henvendelse til formanden,
ningen r '^ensen> Bejsehakkevej 13, fås alle oplys-

^orftia ?cnera'f°rsamling afholdtes den 14. april. —

fravår" s beretning godkendtes. Da kassereren var
af '.er"'e på grund af sygdom oplæstes regnskabet
^etor rSoren °S godkendtes. Som kasserer genvalgtes
''8eleH Svendsen og O. Beinbach genvalgtesaes> og som revisor nyvalgtes N. C. Kjeldgaard.

stor0tnbi°rg--Generalforsamling afholdtes 16- april med
til skrnS , n!n8- Til kasserer valgtes Bent Petersen, og
Hfholrt u va'Stes Bjarne Grøndahl. Det vedtoges at
fornian i ,ulemØderne °S 3. fredag et stykke tid. da
tors,i er optaget af sin fagforening næsten hver
len hv ørdaS d. 9. maj afholdtes fest i Toltorpsda-
Vi '<>r stemningen var god, en rigtig vellykket fest.
liiet V,, °8så en udflugt til Troldhättan på program-• en derom senere.

e
naverhilsen. Victor Kjellerup.

inendoenhavn- Afdelingen afholdt den 2. - 5. en stor-°8 velbesøgt generalforsamling i Griffenfeldts-

gade nr. 7. Formanden, Emil Spangstrup, bød velkom¬
men, og Erik Hansen valgtes til dirigent. Efter at de
sædvanlige formaliteter, oplæsning af protokol m. v.,
var overstået, drøftedes regnskabet, som godkendtes.
Kong Schmidt gav en oversigt over byggefondens vir¬
ke, og den sædvanlige diskussion om dette emne slut¬
tede uden nogen egentlig afgørelse. Der vil nu frem¬
komme et par forslag i D. f. S., som medlemmerne så
må tage stilling til ved næste generalforsamling. Et
forslag fra Bich. Nielsen, der bad om fritagelse for
kassererposten, vakte vild opstandelse. Efter megen
parlamenteren blev dagsordenen rettet, således at
Bich. Nielsen, der af private grunde ikke ønskede at
fortsætte, kom på valg efter formanden. Flere med¬
lemmer havde ordet for at takke Bichard for hans
mangeårige arbejde for C. U. K.

Valgene var genvalg for Emil Spangstrup som for¬
mand og Jens Jørgensen til H. B., begge med kraftig
akklamation. Suppleant til H. B. blev Erik Jensen.
Som kasserer valgtes Hans Møller. Sekretæren, C.
Boslev, kunne desværre ikke fortsætte, og underteg¬
nede blev valgt. Skramleriforvalter blev Hannemann
og suppleant Aage Mølgaard. Bevisor Carl Olsen gen¬
valgtes med klap. Huleflytning og andre ting på dags¬
ordenen blev udsat, da de fleste af medlemmerne
måtte skynde sig hjem til natmaden.

E ri k Jensen, sekretær. Med naverhilsen.

Odense. Det første møde i sommerhulen blev yderst
vellykket. Efter formandens velkomst og tak til kran¬
fører Petersen, fordi vi igen i år må være i hans
have, toges gevaldig indhug i de medbragte madpak¬
ker og det andet, som Petersen havde sørget for. Og
så gik det med sang og spind til hen på de små timer.

Næste møde er den 13. juni i »Haugsteds Minde«,
gang 2, nr. 52.
Med naverhilsen. AxelByet, sekretær.

Roskilde. På bestyrelsesmøde 29. - 4. hos formanden
vedtoges det at afholde vor årlige fugleskydning søn¬
dag d. 21. juni i restauratør Wolffhechels have. Vi på¬
regner som sædvanlig god tilslutning.

Med naverhilsen. Erik S. Lund, sekretær.
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24,00

5

195

39,00

15

15,00

145,20

199,20

b

199

39,80

15

15,00

51,08

105,88

2

16,00

237

120

|l231

9694

356

|111

77

1

36

1

200,00

80,00 550,00 80,00

0,25 2,00 4,35 7,00 0,50 3,20 3,05 1,60 8,25 1,10 0,50 12,20 2,00 2,20

2,00 10,00

94,10 300,00 301,60

0,25 2,00 98,45 307,00 0,50 309,60 83,20 51,05 41,60 362,25 1,10 0,50 586,20 92,00 18,20

København,den31.3.1953,K.Bjerregaard,hovedkasserer.
1)Renter 2)Overførtfraindg.Afd.3")Tilskudirahovedkassen

Revideretden16.5.1953ErikSeegaard,LauritsPedersen,revisoreril



DEN SKANDINAVISKE CENTRAL UNDERSTØTTELSES-KASSE

Årsregnskab Ira hovedkassen
Indtægter

Kassebeholdningen den 1. april ^5" ■••••(• -g -Modtaget fra afdelingerne i Danmark /- ,

7.500,71Modtaget fra afdelingerne i udi ^Solgt: 14(5 emblemer a 2,— "

4001 æresemblem
38*50 334,50

14 sangbøger a i,/o
360 00Annoncer i »Den farende Svend« •••

35'giAbonnement for »Den farende Svend«
09 50Clicheer i »Den farende Svend«Henter fra obligationslån

79975 817,75
Henter fra bank og sparekasse -^T33672!T8

Status pr. 31. marts 1953

Kassebeholdningerne i afdelingerne.i Danmarki Sverigei Norge .i Schw
sv. kr. 3.914,74
n. kr. 1.065,01

Tyskland';;;;;;' Frs-1J12'34
bank,

DM 1.130,91

629,30
5.234,79
1.031,99
2.708,92
1.862,61 11

en
i sriQ„ 4.761,50
i Wenassen 17.768,79^hovedkassen 755,41
obllöQt-^Dansk Samvirkes Hus... 200,00

. °n 1 Københ. Telefon A-S... 1.000,00

23

«> ~**6«U1

*** * Hillerød Navernes Byggef. 200,00
■tr i-ntar kr

feager: '-2« sangbøger
637,54, afskr. 10 %

467,61

285,70

400,00
573,79

i7oi """»upger 4.501,75«öl; medlemsbøger 860,50emblemer 460,00
S'-tnn ^resemblemer 248,00C. U. K.-postkort ...^. 1.245,00 7.315,25

Kr. 44.042,35

1. april 1952 til 31. marts 1953
Udgifter

Porto l'or udsendelsen af Den far.Sv. 1.161,64
Ekstraeksempl. af »Den far. Svend« 54,00
Clicheer til »Den farende Svend ... 106,35 1.321,99
Telefoner 591,90
Møder og revision 236,55
Rejseudgifter 100,00
Repræsentationer 1.218,00
Gaver, blomster, telegrammer 183,43
Tilskud fra H. K. til Hamborg afd. 839,26
Begravelseshjælp 1.150,00
300 emblemer 555,00
100.000 månedsmærker , 180,00
1 obligation, Kbhv. Telefon A-S 1.000,00
2 andele, Hillerød 200,00
Tryksager og duplikering 188,90
C. U. K.'s film, Hamborgoptagelse.. 273,70
Portoudgifter 365,47
Skrivematerialer 50,48
Kontingent Dansk Samvirke 50,00
Forsikringer l.. 32,45
Boxleje 25,00
Reparationer , 40,00
Diverse ^84,35 7.464,49
Lønninger 1.600,00

10.386,48
Kassebeholdningen den 31. marts 1953 23.285,70

Kr. 33.672,18
København, den 31. marts 1952.

K. Bjerregaard, hovedkasserer
Revideret og befundet rigtig. [Kassebeholdningen

til stede.

København, den 13. maj 1953.
Erik Søegaard Laurits Pedersen

revisorer

lettelse til adressefortegnelsen:P°n Elizabeth: Mødeaften hveranden fredag kl. 20^ne Fountain Hnt.1 cc—u-n. ^
Se

P011 Elizabeth. Sekretær Hans
I)i'; n,lst(nvn Hd., Zwartkops, E. P.

„ . ."sseldorf; Møde 2. lørdag i hver md. efter indkal¬delse. Formand Otto Krøll, Eisenstrasse 35. Al kor-
V espondanee til formanden.

.r'"„Møde~2. fredag i hver måned kl. 20 1 hulenv' Wedelsborg«. Udb.: Niels Håndel, Agade 6 .. d'ngborg: Møde 1. fredag i hver måned pa »Land¬bocafeen«. Formand: Portner Hans Rosenstrøm,1 a.snedøværket, Vordingborg. Kasserer: Maskinar-Thi ,er Carl Meyer, Masnedø.lhorshavn: Møde 1.»nand: Ove Laurse
, -

Hoi ° Hedersen, Niels Finsensgöta 13 a.Ringborg; Kasserer: Mekaniker Gunnar Leth, Vil-^m.siau, Ängelholm, Tlf. 22054 Ängelholm.Øder, efter meddelelse.

niand - *n l- °8 3. lørdag i hver måned. For-
lw~i_ '-Jve Laursen, »Prop«, Kampsax. Kasserer: S.

C. U. K.s Adresser:
Skandinavisk Central-Understøttelses-Kasse. C. U. K.,
København.

C. U. K.s bankkonto. »Arbejdernes Landsbanks post¬
konto nr. 110 for regning C. U. K, konto nr. 5105«.

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. 01-
gasvej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55,
1. sal, Brønshøj. Tlf. Bella 6804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 4. sal, Århus.

Redaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Tlf. Helrup 390 x og 3384.

Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Telf. Valby 983.

Huierød. Til generalforsamlingen den 18.japril varrum mø(it så mange medlemmer, som hulen kunnedet blev en Heriig aften. N C. Niels,e"|A tberot' ! r'öt'i'ede, og formanden aflagde en dmærke
°« kassereren aflagde et lige sa udmærk tH r Alle valg til bestyrelsen var gen^f", 'p>It •"Medlemmer genvalgtes formanden, Wal(km.ul/, ,r'Sea. og nyvalgtes bogtrykker Kai Fønss Bach, aPetersen havde besluttet at »lægge op«- . ostir ran! tU H- B- nyvalgtes kassereren, snedkerme

sen Eyvind Henriksen. Formanden bragte ? .hovpikvarmtføit tak for det arbejde, han havde lagt(W styreisen, og Frederik takkede for den tillid,üisWar ham gennem årene. Hulens udvidelsenskuteredes, og flere medlemmer tilsagde støtte i formAtrialer.Med naverhilsen Chr. Stentoft, sekr.

Advarsel. Naverne landet over advares mod al
traktere på en ung omstrejfer, Aagesen, der foregiver
at være sønnesøn af afdøde P. D. — Vis ham bort, han
har gjort navernes hjælpsomhed til skamme i flere
tilfælde, sidst i Aarhus. Han er ikke nav. R e d.

Malerstrejke i Zürich. Fra Zürich meddeler sekre¬
tæren, Jørgen Christensen, at over 1000 malere i Zü¬
rich strejker på 4. uge. Af de danske malersvende,
der arbejder dernede, er der heldigvis kun et par en¬
kelte, der berøres af strejken, da de fleste er beskæf¬
tiget udenfor byen.
Meddelelse til afdelingskassererne.

Modtaget kvartals- og årsregnskaberne fra Århus,
Køge, Rønne, Thorshavn og Landskrona.

Hovedkassereren.
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Hilsen fra

DANSK ELEKTRIKER

FORBUND

Hilsen fra

SKRÆDDERLAUGET

I KJØBENHAVN

Hilsen fra

SADELMAGER- OG

TAPETSERER¬

FORBUNDET

I DANMARK

HANDSKEMAGER¬

FORBUNDET

I DANMARK

Rømersgade 22

G. F. RIEDEL &

LINDEGAARD

Jernstøberi

Kingosgade 11 . G. 2G18

VIKTORIA

VIPPE

VINDUET

J. HØEGH'S LAKRIDS-

OG SUKKERVARE-

FABRIKER A/S

BRDR. JØRGENSENS
TRAADVAREFABRIK
Islands Brygge 75
Sundby 9975
ALU-CHROM
GI. Køge Landevej 180
Valby 7657

AUTOVÆRKSTEDET
v. Willemoes Jensen <

Villy Nielsen
Frederikssundsvej 165
Bella 1367
KAI EHNVIGS
AUTOVÆRKSTED
Sundevedsgade 23
Vester 3772

AUTO-STRØM
vi H. J. Rossen
Skt. Knudsvej 35
Vester 2071

BRDR. BECH
Motorcykleværksted
Tagensvej 101 . Taga 9926
SIMO
Aut. Ford-Forhandler
Finsensvej 50 . C. 2604

VILLY CHRISTIANSEN
Glarmester
P. Rørdamsvej 8
Lyngby 4013
TH. GJERSTRUP A/S
Poul Hauton

EINAR W. JENSEN
Skræddermester
Buddingevej 75
Lyngby 4314
K. SEEOK
Hattemager
St. Kongensgade 31 C1
Byen 3261
KØBENHAVNS
STUKFABRIK
Har. Mortensen & Søn
Kastrupvej 89 . Am. 777
N. NØRGAARD
Anlægsgartner
Ammentorpsvej 6
Helrup 2406
V. TRASBORG
Jernpladsen, Farumgade
Køber Jern & Metaller
Ægir 2110

KØBENHAVNS NY
TØMMERHANDEL
C. 7091

GØRDUMS
AUTOVÆRKSTED
GI. Kongevej 11, Eva 9292
EJNAR MORTENSEN
Vesterbros Auto Service
Automobilreparationer af
enhver Art.
Sdr. Boulevard 35
Eva 1830

LYNGBY AUTO
ELEKTRO
v/ Svend Kofoed
Buddingevej 82
Lyngby 2895
STORE MAGLEBY
AUTOVÆRKSTED
v/' Brdr. Kjær Pedersen
Hovedgaden . Dragør 611
Metalvarefabriken
»JEMAX«
Hospitalsvej 8 A
Fasan 4203
KAJ O. LEHRMANN
Værktøjs- og Metalvare-
fabrik
Tukshøjen 55 . Yrsa 1042
El B. KLINDT & CO.
Sigbritsalle 3 . Su. 6672
Vandanlæg - Dampanlæg
Fjernvarmeanlæg

ØBRO TRÆ- & FINER¬
HANDEL
\l Jens Pedersen
Randersgade 27
Øbro 1657 - 1757
M. H. KRAUSE
Strandlodsvej 61-63
Sundby 9505
Stort lager i Fyrretræ
BROSTRÖMS
TRÆINDUSTRI
Toldbodgade 15
Minrva 3127

ELVER HANSEN
V.Boulevard 5 . Palæ 8350
Bygningsartikler

BØRSTEFABRIKEN
»QUICK«
v/ A. C. Riis
Kirkegaardsvej 10
Sundby 7904 v.

KØB
DANSK

ARBEJDE
SØREN ENGESGAARD
CHRISTENSENS
AUTOVÆRKSTED
Roskildevej 56.Valby 3658

NIELS FOGELSTRØMS
MASKINFABRIK
Ved Stationen 26
Kastrup 1848
ANKER SØRENSENS
MEKANISKE VÆRK¬
STED
Falkoner Alle 118
Nora 1049
Spec.: Plasticforme
CARL HANSENS
FINMEKANIK
Knabstrupvej 3. Bella 4636
Privat: Damsø 4402
BRDR. SØRENSENS
MEKANISKE VÆRK¬
STED
Fuglegaardsvænget 64
Gentofte 5443
EISMARK & NIELSENS
MASKINFABRIK
Horsebakken 12
Bella 6244

anDersson~&~
SØRENSEN
Instrumenter &
Finmekanik
Niels Juelsgade 9-11
Ryen 3424

V. A. BUCH
Blikkenslagermester
Aalekistevej 218
Damsø 2291
HENRY EMIL HANSEN
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Rønnebærvej 5
Holte 1573 - 1572

HANS RASMUSSEN
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Øverødvej 85 . Holte 1762
EMIL JENSEN
Raadgivende Ingeniør
for Varme- og Ventila¬
tionsanlæg
Andersen Nexøsvej 18
Søborg 2959
K. MICHELSEN & SØN
Godthaabsvej 195
Fasan 456
Centralvarme-iDampanlæg
A. & E. Svejsning
LYNGBY SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Rich. Svendsen
Lyngby Hovedgade 10
Lyngby 948
M. WINGE & SØN
Smedemestre
Asylgade 16 . Palæ 5367
VALBY SMEDE- &
MEKANISKE
VÆRKSTED
E. Helmig Hansen
Valby Langgade 55
Valby 4263
H. P. SØRENSEN
Smedefirma
Prags Boulevard 38
Amager 4376 - 8876
Smedefirmaet
»CARAVELLO«
v. O. B. Larsen
Klein- og Kunstsmedie-
værksted
Wildersgade 49 B
Sundby 6115
INDUSTRIBYENS
AUTOLAKERERI
Godtfr. Madsen
Strandvej 106
Helrup 8345
HENNING F. PEDERSEN
Malermester
Nøddehaven 24 . Va. 4295
POUL VANGHEDE
Malermester
Ægirsgade 46 A
Ægir 2721
Værksted: Tria 2827
H. C. STEEN
Malermester
Elbagade 59 . Su. 5344
Værksted: Cypernsvej 29
AXEL HANSEN
Malermester
Thurøvej 7 . Go. 506 x
HENRY BOESEN
Malermester
GI. Køge Landevej 294
Hvidovre 2509 - 1371
R. ZACHARIASSEN
Malermester
Hellerupvej 1
Helrup 6740 - 8149 y

m i



JUHS. meldgaard
Malermester
-I^gedevej 120 . Sø. 5127

RØDOVRE
BOLIGMONTERING
Bendt Bendtsen
Roskildevej 301 B
Rødovre 587

\V. H. W. Møbelindustri
A/S
Knapholmen 2 . Yrsa 780

A. LAURSEN
Entreprenør
Kongshaven 9 . Va. 9395

fredskov
Malermester
W. Køge Landevej 404
-ii^dovre 1773

J. CHR. PETERSEN
Tømrermester
Skærbækvej 23
Rødovre 180

Byens og Omegnens
RLOAKRENSNINGS
COMPAGNI
A. Gustafsson

LANDSKRONASGADES
TRÆSKÆRERI
v/ Johs. Hansen
Landskronagade 43
Ryvang 719

"ULGEH SCHULTZ
Autolakereri
v 'ly Langgade 41
—-2l^y_7458 - 9848

Tømrerfirmaet
JOHS. HANSEN
Wilkensvej 22 . Da. 5628

K. H. JOHANSEN
Entreprenør
Rønnekrogen 5
Bagsværd 1323
Plads og Værksted:
Søborg 6843

INGEMANN LARSENS
MASKINSNEDKERI
Lindgreens Alle 5
Amager 2926

h. g skøtt-jensen
øbelpolstrer og

{dekoratør
gredgade 36 F.
-5^enJ7393

EGON OLSEN
Tømrermester
Egegaardsvej 6
Rødovre 2609
Privat: Valby 573

GLADSAKE MASKIN¬
SNEDKERI OG
LISTEFABRIK
Vandtaarnsvej 114
Søborg 1314

SVEND AA. JACOBSEN
Entreprenør
og aut. Kloakmester
Mosegaardsvej 78
Gentofte 3905

A\TnTPUGAARDANDERSEN
sadelmager og1 apetserermester
^ysbrovei 4
-iSi^lbro 592

TORBEN
BILLE HANSEN
Tømrermester
V. Langgade 215. Va. 6066AAGE JENSENS

Møbel- & Inventar¬
snedkeri
Henrik Ibsensvej 54-56
Eva 4356

L. BRINGSTRUP
Bygmester
Bækkeskovvej 88
Bella 3507

RUDOLF NEDERGAARD
Murermester
Mosebakken 7
Virum pr. Holte
Frederiksdal 7088

^ møller
apetserermester

Nørrebrogade 92
-i!2£a_5864

E. WANNER
Murermester
Eriksgade 11 . VE. 9046v

Snedkermester
ERIK AARBY
Godthaabsvej 10 B
Godiliaab 164 ytnnWyiST jessen^apetserermester

C ^ongensgade 55

W. LYNGGAARD¬
PETERSEN
Murermester
Hanebred 15 o. Gaarden
Damsø 6522 - 6523

PETERSEN & OLSEN
A/S
(Dansk Rør- og Fittings-
fabrik
Drejervej 11 . Ta. 2588

ORDRUP
BYGNINGSSNEDKERI
Wm. Nielsen
Hvldegaardsvej 18
Ordrup 8401

tarfit harder
ka?^serermester^oldinggade 29j^brojJ57x

E. JENSEN OMME
Murermester
Hollændervej 11
Eva 5759

Hvor Naver mødes

FRODE W. JENSEN
Snedkermester
Skovlundeve,j
Ny Toftegaard . Yrsa 605

Husk at aflægge besøg i
NAVERKROEN.
R. N. Callesen
Blegdamsvej 130
(v. Trianglen)
Tria 35180

tå™ l- halvorsen
1 vnfk erermester
lvna^y Hovedgade 12~iÜ8by 2805

j. l. ENGELSEN
Murermester
Hartmannsvej 2
Nærum 414

OVE STENHOLT
Adelgade 113 . Palæ 2093x
Møbel-, Inventar &
Bygningssnedkeri

Snik' A- UØI)DIKSpke®esterSvnf". elænder
. vanekaersvei 11

"Den engetéke ~Kro
Blaagaardsgade 3
C. 3169

CHR.
PANDURO-OLESEN
Murermester
Alf. Christensensvej 26-28
Nærum 426

GASVÆRKSVEJENS
MASKINSNEDKERI
F. K. Strube
Gasværksvej 8
Vester 4435

Café
»DET GAMLE STED«
L. Sunde
Ægirsgade 45-47
Taga 35216

^ntofTE
iiolgmontøi{
planf ^edersenantagevei 29^ofte_lQ05

KEMP & NIELSEN
Murermester Vilh. Nielsen
Granliøjvej 15
Lyngby 5341

H. HØILER
Snedkermester
Sværtegade 5
Byen 2425 y

»CHEZ ANKERFELDT«
Falkonerallé 54
Nora 35238
Restaurant - Café - Bar
Aaben fra kl. 11 Form.
til 2 Nat

m£^IET CORD IA
S<?ik ardsvej 90^2£S^386_"

POUL O. JENSEN
Murermester

Randbølvej 12. Da. 2873PALÆ-SNEDKERIET
v/ Ib Hansen
Krystalgade 10
Paiæ 4187

C,M

C. VESTERGAARD
Murermester
og Bygningsentreprenør
Søtoften 11 . Gentofte 171

CAFE »MØLLEN«
Møllegade 4 - Nora 35045»INTERIEUR«

v/ Einar Jørgensen & Max
Bredgade 2
Palæ 1556 - 1586

E. JOHANSEN
Murermester
Aalandsgade 23. Am. 5351

»NYKRO«
Vigerslevvej 136
Valby 35125is«™ HENRY BERTELSEN

Snedkermester
Rosenørns Alle 44
Nora 3249

HENRY PEDERSEN
Murermester
Aastrupgaardsvej 3
Hvidovre 740

Besøg
M. G. PETERSEN'S
FAMILIEHAVE
R. Bæth
Pileallé 16 . Valby 1133

1,
S(:|i'r^nne^'-r

s EJNER DUUS
Møbel- og Dekorations-
værksted
Kronprinsensgade 8
Palæ 2902

B. E. NIELSEN
Murermester
Ordrupvej 102 A. Or. 8161

»KROSTUEN«
Ny indehaver
Fru Friis Silander
Blaagaards Plads 10
Nora 35247

TøSe^®
mester 8 Snedker-
~Sn^li6. Nærum 502

H. HESSEL NIELSEN
Murermester

Serbiensgade 4 . Su. 802
A. ANDERSEN & BOHM
Møbelsnedkeri
Boligmontering
Rosenørns Alle 42-44
(Hj. af H. C. Ørstedsvej)
Nora 7031

Cafe
»DET GRØNNE TRÆ«
og »INDIA«
Borgergade 104
Byen 35091

tSä^iKSEr-^^avn^s^er Palæ 1993

VALFRI WAHLGREN
Entreprenør
Reberbanegade 43
Sundby 4573
Spec.: Nedgravning af
Olie- og Benzintanke
20 Aars Erfaring

r,®teiKsENs ALFRED A. RØDDIG
Gelændersnedker
Svanekærsvej 11
Damsø 2338

»LOTENBORG«
Hummeltoftevej 14
Lvngby 16



DET JYDSKE NAVERSTÆVNE I AARHUS
AKTIESELSKABET

AARHUS SAVVÆRK
Telefon 26788

Finér - Krydsfinér - Isoleringsplader

O. A. V. Christiansen
SNEDKERMESTER & MØBELPOLSTRER

Siori udvalg i færdige m3bier
Studsgade 3 Nørregade 41

Murerforbuudel i Danmark
AARHUS AFDELING

Grønnegade 91 Telefon 23240

Snedkernes Fayiorening
AARHUS AFDELING

Langelandsgade 39 . Aarhus . Telf. 24280

H. BARTELS
St. Torv 14, Aarhus
TIL 213CÜ
Alt i Guld og Sølvvarer
JENSEN & NIELSEN
Stenhuggeri
Kirkegaardsvej 1
Tlf. 21379

EMIJ. H. ØRTENBLAD
Snedkermester
Norsgade 16, Aarhhus
Tlf. 28590

MAX PETERSEN
Blikkenslagermester
Knudsensvej 11, Aarhus
Tlf. 57343

EYVIND BARDRAM
Raadgivende Ingeniør,
eand. polyt.
Bygningsinstallationer
Industrielle Ovne
Ny Vestergade 17. C. 12750

CARL HANSEN
Rødovrevej 199 . Rø. 2359
Bygningsartikler, Beton¬
varer, Tagpap, Cement
Havemøbler
I. THEILGAARD
Aktieselskab •

Banegaardsvej 13
Glostrup 64
Bygningsartikler
POUL OLSEN
Aut. Elektroinstallatør
Lunddalsvej 11
Glostrup 411
R. AARØ-HANSEN
Elektroinstallatør
N. Voldgade 27 . C. 8021

ELBEBT PEDERSEN
Snedkermester
Klostergade 64, Aarhus
Tlf. 22492

JENS MADSEN
Skomagermester
Jægergaardsgade 23
Aarhus . Tlf. 22636

JENSEN & EIJKOFER
Møbelfabrik
Aarhus

MAX PETERSEN
Blikkenslagermester
Sanitet og Centralvarme
Jakob Knudsensgade 11
Aabyhøj . Tlf. 57343

M ETAEST0BEREN

Aarhus

Aarhus Værktøjsmagasin A/S
Søndergade 70
Telf. 25200

Bogbindernes Fagforening
AARHUS

Halernes Cooperation
Aarhus . Tlf. 33111

Mustomrernes Fagforening
Aarhus Afdeling

Halernes Fagforening
Aarhus

Bygningssnedkernes
Cooperative Forretning-

Værksted: Sjællandsg. 51
Telf. 29080
Forretningsf.V. Simonsen
Ringkøbingvej 21
Tlf. 23912

VALDEMAR
BLICHFELDT
Vand- & Gasmester
Ebeltoft . Tlf. 157

POUL JENSEN
Tømrermester
Thorsv.é]' 35, Aarhus
Tlf. 57623

MURERMESTER-
FORENIGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN
Viggo Stuckenbergsvej 1
Lyngby 4182

UDFLUGTSSTEDER

MURERMESTER¬
FORENINGEN FOR
GLOSTRUP, TAASTRUP1
HEDEHUSENE OG
OMEGN

Hovedvejen 99
Glostrup 2186

ERLING SØRENSEN
Tømrermester
Midttoftevej 18
Glostrup 1678

DAMHUSKROENS
'Variete & Tivoli

I varieteen underholder
Liten Putti & Frithjof
Rosenberg afvekslende
med artistoptræden ogdans hver aften kl. 20-2.
Amatøraften . fri entre.
Bordbest. DAmsø 36 fra
kl. 16.
Besøg Damhus Tivoli,
stedet med de mange for¬
lystelser: Rodeo bane -

Pariserhjul - Jetgynger -

Barnekarrusel - Spilleau¬
tomater - Rouletter - Mi¬
nigolf - Skyde- og Keg¬
lebaner - Stor dansehal.

C. J. LÜSBERG
Smedemester
Dr. Tværgade 42
Palæ 207

Vi mødes i
»8-KANTEN« og
»LINDELY«
God Kaffe - Koldt
Ordrup 35146
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Man spiser godt i
»RØDE PORT«
Bakkens ældste
Forretning
Agnes Andersen
Ordrup 2059
FRILUFTS-CAFÉEN
Dyrehavsbakken 2-4
Pavillon 2-4
Selskaber modtages
Gratis Dans
God Mad, rimelige Priser
ØRHOLM HOTEL
Danske Schweiz
Ørholmvej.
Hjortekær 150
Selskaber modtages —
Madkurve kan medbring

Besøg Danmarks
smukkeste restaurant

SKOVRIDERKROEN
Iielrup 6340
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^0 års jubilæum i Ziirich-afdelingen
dej"'.01(^a§ den 4. juli fejrer C.U.K.s Ziirich-af-vJng sin 50-årige beståen. Dette markeres
li ii 611 jubilæumsfest på selve dagen i „Zunft-
p l,s z- Schmieden", Marktgasse 20, Zürich 1.
le S°K begynder kl. 20, indledes med fæl-aifebord og dansk wienerbrød,
nin 6r iøvrigt blive forskellig underflow¬s' musik og dans til den lyse morgen,
i,; ,, naver oe venner fra nær oa fjern erhjertelig velkomne.

Ziirich-afdelingen.

sønd"(fViærkernes Rejsefonds Danmarks-stævne afholdes
ninci,. n 1*5- august i Helsingør naverhule. Program ilLste nr. af D f. S.

kerhøf ,Un®e håndværkssvende fra Brandbjerg håndvær-
Roiii *e> der for IV2 måned siden drog på valsen med
De LX:^1' har nu passeret den hollandske grænse,
teil ] Jllll8er en kærre, hvor de har alt deres habengut,
hv" »rejer m. v., og de vækker naturligvis opsigt,ae kommer frem.

nav Zealand. Den 23. juni afrejste en god Hillerød-'u er Chr. Andersen, til New Zealand.

20. sjællandske naverstævne
søndag den 26. juli 1953

i Frederiksværk
Deltagerne modtages ved toget 9,24, og man samles i

hulen på Hotel Strandborg i Strandgade.
Dagens program er iøvrigt:
Kl. 10,00: Frokost, medbragt eller efter ønske.
Kl. 12,00: Delegeretmøde. Kun indsendte forslag be¬

behandles.
Kl. 13,30: Besøg på Stålvalseværket.
Kl. 15,00: Fælles kaffe på Hotel Strandborg.
Kl. 17,00 præcis: Middag på Grand Hotel.
Menu: Flæskesteg, medisterpølse og isanretning.
Kr. 6,50.

Under middagen vises filmen fra Hamborg.
Derefter kammeratligt samvær og dans til Thorkild

Nielsens 3 mands orkester. Stævnemærker å 2 kr. —

(damerne frit).
Vi anbefaler alle sjællandske afdelinger at arrangere

deres sommerudflugt hertil denne dag. Anmeldelse Iii
middagen samt evt. forslag må være undertegnede i
hænde senest 20. juli.
Med bedste naverhilsener og velkommen.
På Frederiksværk afdelings vegne:

Laurits Pedersen, formand,
„Dalentoft", Thors bakke, Frederiksværk.

Stor naverfest i Stockholm den 29. august
^0 åu yMbazet fiefied med festmiddag, o-q. cLavu til duen. ly.Ae mxxhqen

-

<

Stockholm6 fra Kungsgatan, en af■ns mest trafikerede gader.

Så kom meddelelsen om Stockholm
afdelingens 40 års jubilæumsfest. Vi
vidste jo forlængst, at der skulle fe¬
stes, men ikke under hvilke former.
Festen finder sted på selve jubi¬

læumsdagen den 29. august i Clara
folkets Hus, hvor naverne har deres
hule og alle lokalerne er reserveret for
dagen, der er 3 sale til rådighed. Der
bliver fællesspisning med snaps og øl
til og så bliver der dans til den lyse
morgen for dem, som orker det, og
til en pris af alt i alt 20 kr. pr. per¬
son.

Stockholm er ikke Hamborg, hvorfra
naverne havde så mange minder, men
mange forespørgsler har vist, al der er
stor interesse for ved jubilæet i Stock¬
holm påny at opleve en af de helt
store naverfester.
Der vil blive forsøgt arrangeret en

fællesrejse fra København pr. tog eller
bus og til den absolut billigste pris
(ca. 95 kr. tur/retur). Deltagelsen til
denne lur bedes snarest og se¬
nest 15. juli meddelt H.B.s for¬

mand, overmontør Jens Jørgensen,
Dr. Olgasvej 1, 4. sal, eller redaktøren,
Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød.

Den svenske hovedstad, kendt som

„Målarens dronning", fejrer som be¬
kendt i år sit 700 års jubilæum, og
dette er selvfølgelig en grund mere til
at gæste „Nordens Venedig". De store
festligheder i Stockholm, der tog sin
begyndelse den 8. maj, sluttes først af
den 13. september, så udover naver-
festen er der nok at gå i lag med; der
er f. eks. de store udstillinger, festspil,
dans på asfalten, idrætskampe, opera
og ballet — og natklubber, noget gan¬
ske nyt i Stockholm.
Den største turiststrøm vil Iii den

29. august være stilnet af, så naverne
også får et sted at hælde deres hoved,
men ellers bar Stockholmernaverne jo
deres herlige sommerhjem på „In-
garö" — og dem, der bor her, er
Stockholm afdelings gæster.

Red.



Svendeudveksling med Østrig
I Håndværksrådet regner man med, at det i lobet af

juni måned lykkes al få overenskomst om udveksling af
unge håndværkssvende med Østrig. Derefter vil dansk
håndværk have udvekslings-aftale med i alt fem lande,
og man vil arbejde på at skaffe overenskomst med endnu
flere.
De afsluttende forhandlinger om overenskomsten med

Østrig finder sted i udenrigsministeriet, hvor den for¬
melle godkendelse af udkastet til aftale vil ske.
Denne overenskomst er kommet i stand på dansk ini¬

tiativ. Blandt Danmarks unge håndværkere har der vist
sig stor interesse for at komme nelop til Øslrig. Sam¬
tidig er de danske håndværksmestre interesseret i al mod-
lage østrigske svende, og det er under drøftelserne med
håndværksrådets søsterorganisation i Øslrig blevel frem¬
hævet, at man derfra imødeser en meget livlig udveksling,
fordi der blandt østrigske håndværkere er stor interesse
for at lære Danmark og dansk håndværk nærmere at
kende.
Ved udvekslings-aftalen kan de unge svende automatisk

opnå arbejds- og opholds-tilladelse i et halvt eller el helt
år og eventuelt få den forlænget lil halvandet år, mens
der er betydelige vanskeligheder at overvinde, hvis der
skal finde udveksling sted med en håndværker fra et land,
man ikke har overenskomst med.
Sådanne udvekslings-aftaler har Håndværksrådet i for¬

vejen med Schweiz, Italien, Frankrig og Holland, og man
arbejder stærkt på al få en overenskomst i stand med
Storbritannien. (B.T.).

Praktisk rejsehåndbog.
Jørgensen Rejsebureau i København, der liar arbejdet

sig frem blandt de førende i branchen, har bragt en prak¬
tisk „Baeder" i handelen. Bogen, der er på 330 sider, for¬
tæller om de mest kendte byer i Europa, deres indbygger¬
tal, seværdigheder, priser, entreer, mest benyttede fart¬
planer for og priser i log, fly, bus og skib, priser for
sovevogn, i spisevogn ni. v. Hele indholdet fremtræder på
en let overskuelig måde og er forsynet med mange fotos
og vignetter. Omslaget på bogen er et blandt rødt bind,
der beskytter mod slid, smuds og lugt. „Internalional
fartplan og hotelliste", som bogen hedder, er, som man
vil forstå, en udmærket rådgiver og vejleder for dem, der
rejser udenlands. 1? e d.

Onqen- kun&t? (n\
I „Social - Demokralen"

skriver „roset":
— Nå, det er jo kuns små¬

ting, sagde snedkeren, tag
plads og vent.
Småtingene var nu ret sto¬

re i mine øjne, der skulle sa¬
ves lige på nogel, sættes
klodser på noget andet og
høvles af noget tredje.
— Det gælder blot om al

ha' det rigtige værkløj, oply¬
ste snedkermanden og greb
høvlen.
— Og være snedker, til¬

føjede jeg.
— Det er s'mænd ingen

kunst, svarede han. — En halv time sad man og betrag-
lede det, som ingen kunst var. Hver bevægelse var effek¬
tiv, træet føjede sig under fingrene på ham, som var det
smør, han rørte ved, hver flis, han høvlede ai', var netop
den flis, der skulle af, og ikke en miliineter mere eller
mindre.

Jeg må ha' set meget beundrende ud, for snedkeren
slap pludselig høvlen, smilede til mig og sagde:
— Ved De hvad, vi skulle alle ha' en fra et andet fag

med på arbejde hver dag for at blive muntret op. Del,
man ikke selv kan, er altid så morderligt svært og be¬
undringsværdigt, og det er s'gu rart at føle en sådan be¬
undring for et arbejde, man selv synes er ligetil indtil
trivialitet. Det kvikker op at høre folk sige: Hvordan kan
De dog lave det?
Jeg bad snedkeren se op på mit kontor en af de nær¬

meste dage.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Fredag den 10. juli kl. 20: Naversammenkomst hos Calle,
Naverkroen, Blegdamsvej 130.

Fredag den 24. juli kl. 20: Naverkomsammen hos Calle
på Naverkroen.

Søndag don 26. juli:
Til naverstævne i Frederiksværk.

Der bliver arrangeret bustur å kr. 10,50 pro persona.
Afgang fra Nørrevold (gi. Weinold) kl. 8,30 præcis. Ind¬
tegning sker indtil 9. juli hos Chr. Sørensen, Henrik lb-
sensvej 15, 3. sal, Uf. Eva 9178 v. Efter denne dato hos
formanden, Emil Spangsirup, Ilf. Valby 8980.
Indbetaling og indtegning må ske inden 15. juli hos

ovenstående.
Svende, lad os vise Frederiksværk, at vi kan møde tal¬

ligt op.
Kraftig naverhilsen. Bestyrelsen.
Formand: Emil Spangsirup, Villi. Thomsens Allé 48,

2. sal, tlf. Valby 8980. Kasserer: Hans Møller, Vognmands¬
marken K. 2., kontortid: Åbenrå I, mandag og onsdag
kl. 11—14 samt lørdag fra 14—16.
Kunde fødselsdage i Københavns afdeling: Tømrer Jens

E. Madsen 70 år den 23.-7.-53. Former Hans Peter Hansen
70 år den 24.-7.-53. — Hjertelig lil lykke.

Københavns afdeling.

Hvem har erindringer fra Basel? Som det tidl. har væ¬
ret omtalt i O. f. S. er den danske konsul i Basel, dr. G. A.
Wanner, interesseret i C. U.K.s virke og vil i særdeleshed
gerne samle danske håndværkeres erindringer fra Basel-
Jeg har lovet konsul Wanner at slå lil lyd for al sådanne
kommer ham i hænde, og jeg beder derfor naverne om at
skrive disse og sende dem til mig. Det drejer sig såvel
om beretninger fra ældre som fra den nyere tid, og vær
ikke bange for evl. dårlig skrift, all indkomment bliver
maskinskrevet. Waldemar Petersen.

17 nationers gartnere, også Danmark, kappes i Ham¬
burg. Hele Hamburg snakker blomster i disse måneder,
og anledningen er den store internationale gartneriudstil¬
ling. Hele den store park „Planten und Blumen" med
dens vældige udstillingshaller er taget i brug for 17 na¬
tioners gartnere lil vel den største farvesymfoni i hvert
fald Europa har set. Der ventes ikke mindre end 8 mil¬
lioner gæster lil delle kæmpearrangement, der først midt
i oktober blændes af.

Fra litteraturudvalget.
Når vi nu samles til naverstævner, både på Sjælland

og i Jylland, ved jubilæer i Zürich og i Stockholm, erin¬
drer vi herved alle deltagerne om at medbringe, hvad
de liver især har samlet af naverminder fra deres eller
andres rejseliv, og give dét til litteraturudvalget, ved en
al dets repræsentanter. Lad ikke ligegyldighed kendetegne
naverne på dette område, da det har stor kulturhistorisk
betydning at få samlet all det, som kan kendetegne denne
epoke, som håndværkerstandens vandreår i udlandet er.

Vær med til at give et bidrag til naverlivets historie.
Litteraturudvalget.

Naver fra 1898—99 efterlyses.
Maler Emil Petersen, Frederiksværk, skænkede i fjornogle meget velbevarede juleaviser fra Schweiz fra om¬

kring århundredskiftet til C. U. K.s arkiv, og denne notilsi I). f. S. blev læst af vor gamle naverbror Chr. Steens-
gaard, 80—20 Astoria Blvd., Jackson Heights, New York-Zone 70, U.S.A. — Steensgaard vil gerne i forbindelse med
de gamle drenge fra dengang. 1 1898—99 arbejdede hanpå Gusbergs vognfabrik i Zürich og var meget sammenmed naverne, bl. a. Axel Landgren, Lars fra Wiesbaden,
Heitmann og flere. Nu er Steensgaard 79 år, men ung ilale og skrift, og skulle der endnu være samtidige naver¬kammerater, der husker ham, så send en hilsen over
dammen.

Juleaviserne havde iøvrigt tilhørt en malermesterStefan Jensen, Fr.værk. Red.

Holbæk har i dagene l'ra 11.—21. juni været på denanden ende i anledning af Håndværker- og industrifor¬eningens landsdels-udstilling „100 års virke". Til en fol'
udstillingen bygget naverkro var udlånt naverbordene fraC. U. K. i Holbæk og København.



På valsen
i Nordafrika
Gode

Igen
naverkammerater!

Agen en beretning om Nordafrika-luren. Om arbejdet deroppe i den for¬henværende lille fredelige by KarrataVl1 jeg blot berette, at der udforesnoget dæmningsarbejde i temmeligstort fn.—.

sr's^"411 med vore øjne.
inde i 450 meters

efter sigende gennem
lang tunnel udenom detgamle leje til en kraftstation. På vejen"P gennem kløften ser man kun af ogcn nybygget bro, en mindre dæm-"mg og ror, som leder vandet ned tilstationen. Den

°g fredeli
"hyw

sKuat fremer »i

sikkert hyggeligefør
>ge by er nu et virvar, nye01 skudt frem overalt, os derel vældigt leben, og motorstøj,sprængninger o.s.v. sønderriver luften1 Platouet. Der er arbejdet på dæm¬ningen i 3 år, og der da også resulta-jr at se, men det medfører også, atde ikke i-,.. -• ■

103 ir. i timen som forskallingsarbej-i"i »Gandhi" og jeg (A.B.) lik til-nnd om et jov som jernbindere —men til (i<; fr; ; timen _ og det var vialligevel ikke sultne nok til endnu,•eg har haft arbejde i Alger, det ga\1-2 fr ; i:41 • i limen.

Hike 1 • uieuiwrei at
aniinern?,' videre brj®g for arbejdere;
13 fr der er deroppe, tjener

havde
og dertil kommer, al

er billige hernede. Mens
-»me job i Alger, boede jeg påandrehje.nmet, det kostede 100 fr.

(i Kp,® ™6d 8as' ^""dvenudstyr o.s.v.Kermu , v
"•and i pf bo <1e
°ni ,„Ät , v;erelse"'«neden).
her Cf°i!lningen er

i barakker, 3-
og betaler 800 fr

4

. Nahyier
""is en
Befoii(

I rika
jøder o«

ke, især når man
.. t, araberne virker meget'/gente. Vi har været i adskillige

°g

temmelig blandet
— berbere, arabere,
franskmænd samt i

»længde italienere.
nem,,° "ningen i Nordafrika er gen¬
er p,.a( n<'c Hinke, især når man ikke
. Iransk
»ntelH

nied'm'i ,Selv ' det allerhelligste, og
araber v'l"pper og „barnedåb" hosne, der er meget gæstfrie
Cn herl?ng '7' aPril var
25o ]( ® °ase, Bou Saada; den ligger
Hied ,!!■ n®denfor Alger. Lykken var

jeg kom lige midt i en stor
hv"r! Var°de et par dage. Her varad man går og drømmer om at

heste i0f>'eve — Sheiker på smukke
gen, ii^-neler med hele telte på ryg-god't- • ° °'dende dansepiger og andet
f°rsiii.i10' det var en rigtig fest. Lidt
''ago ^ l'å sandstorm fulgte nogleOa^ genere • -

nået til

ge »en.er®> så efter et par gode fest-
y. lak jeg mig tilbage.

vejer (!\r llver el lille teil med, det
va^rd 'i '' 'nen det har været
Pengeø er sandelig ikke altid
sige j 'J logi på et vandrehjei

g'ge
I

De fire naver, der efter at have været på valsen i Frankrig, Schweiz og Ita¬
lien, tog til Nordafrika, er nu Spanien. De medbringer hver især sit telt og
fotografiapparat ■— det hænder jo, at de dumper i arbejde og skilles for et
stykke tid — men de finder sammen igen. — Ovenstående billede viser ele¬
fantmonumentet i Catania på Sicilien, en af deres sidste byer før Nord¬

afrika-turen.

æret umagen
vi har

andrehjem, end¬
og desuden kan der jo

. - være temmelig øde. Vi harl'inius, så vi er faktisk uafhæn-
* iiii '"''simler, heldigvis,i No,.,!1"/}1' l°g vi turen i Atlasbjergene

køljj,| ~Algerie, og da det var temmelig
huS(,n' Vay det som regel araberbade-
get al' ,vi overnattede i; det var me-

""ideligt, at tiggere og andre

omstrejfere overnattede i disse, og de
kiggede meget forbavset, da vi bad om
lov til at overnatte dér. Det gik fint,
vi mistede ikke noget, tværtimod fik
vi — lus, men dem er vi kommet af
med igen.
Oplevelser, ja, hele vor rejse er een

stor oplevelse, og vi går vist og bli'r
forvænte hvad oplevelser angår.
Vi tager nu fra Oran til Alicante i

Spanien.
Med slag i bordet. A. B.

Til Düsseldorf? Bystyret i Düssel¬
dorf har sendt Frederikssund-vikin¬
gerne en indbydelse til at deltage i
„Den nordiske dag" i Düsseldorf i slut¬
ningen af oktober måned. Det vil se¬
nere blive afgjort, om vikingerne skal
reflektere på indbydelsen.

Stævne for sorte freminedskrcvne
i Luxem horg.
Som meddelt i D.f.S.s maj-nr. ind¬

bydes tidligere og nuværende „sorte"
fremmedskrevne til en sammenkomst
i Luxemborg i august måned. Fra Kø¬
benhavn og .Jylland har gamle frem¬
medskrevne sendt mig deres adresser,
der forlængst er videresendt til Frank¬
furt am Main. Tiden er nu så langt
fremskreden, at evt. interesserede an¬
modes om at henvende sig direkte til
Mack, Gewerkschaft, Bau-Steine-Erden,
Rechtsabteilung, Frankfurt am Main,
Untermainkai 76, IV, Deutschland.
Skrivelsen havde iøvrigt følgende

ordlyd:
Ærede kolleger!

De ældre kolleger blandt jer, der har
arbejdet i Tyskland og herigennem



En malersvend
ud i verdendrog

Redaktør Svend Carstensen bragte i
„Berl. Tid." for 7. juni 1953 et inter¬
view med ingeniør Poul Bretow, der
er hjemme på besøg. Vi tillader os at
gengive det interessante interview i

uddrag:
Han er en lille, glad og munter

mand med evigt smil og oftest en pud¬
sig historie på læben. Han har set og
oplevet mere end de fleste danske, to
gange jorden rundt, levet og arbejdet
i 26 lande, giflet sig i Japan, flyglet
til Canada og nu skabt sig en ny eksi¬
stens som entreprenør-ingeniør i Vene¬
zuela. Poul Bretow hedder han, og der
slår en doktortitel på hans visitkort . .

.... nåh ja, det var sådan en lille
eksamen, jeg tog i Canada efter 12
års selvstudium for at blive ingeniør.
Jeg drog ud som malersvend og var
på valsen hele Europa rundt, men så
kom jeg efterhånden ind i byggeindu¬
strien og fandt ud af, at det med
penslen ikke var nok, man måtte have
lidt viden ved siden af.

— Når begyndte det?
— Jeg er født i Korsør. Far var ved

færgefarten, men blev forflyttet til
Helsingør, og der var han brovagt i 42
år. Alt det med skibene påvirker jo
en dreng, hvis han er lidt vågen — og

har erfaret noget om tyske forhold,
ved sikkert, at der indenfor henholds¬
vis ved siden af de bestående fagfor¬bund — tidligere Tyske Byggefagfor¬bund, Tømrernes Centralforbund ogTagdækkerforbundet — yderligereeksisterede nogle særlige foreninger,nemlig de freinmedskrevne tømrere,
murere og tagdækkere.
Sådanne foreninger består i dag sta¬digvæk i Tyskland og i den senere tid

også i Frankrig. I Schweiz er der nøj¬
agtig som i Tyskland stadigvæk så¬
danne foreninger.
Hovedkassereren for disse forenin¬

ger af fremmedskrevne tømrersvende
har nu henvendt sig til mig med an¬
modning om at skaffe ham adresserne
på tidligere eller stadigvæk fremmed¬
skrevne håndværkssvende fra andre
lande i den hensigt at indbyde disse
svende til en sammenkomst i augustmåned i Luxemburg.
Som bekendt findes der flere slagsfremmedskrevne. Det drejer sig her

om dem med det sorte slips, sædvan¬
ligvis kaldet „Ærbarhed".

Jeg ved, at i tidligere år er der
rejst hollandske, svenske og også dan¬ske tømrere og murere i disse såkaldte
fremmedforeninger. Da man er inter¬
esseret i det størst mulige deltager¬antal til denne internationale sam¬
menkomst, vil jeg være taknemlig for,hvis I vil give mig nogle adresser påsådanne fremmedskrevne tømrere eller
murere, eventuelt tagdækkere, således
at forannævnte kasserer kan forberede
sammenkomsten på bedste måde.
Med kammeratlig hilsen

I.A.

da jeg var blevet malersvend og havde
læst tre år på teknisk skole, syntes
jeg jo, al man skulle lidt ud — det er
32 år siden, og jeg har kun været
hjemme een gang i mellemtiden.
Rejsen gik over Sverige, Tyskland,

Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig —

og så endte jeg efter et svip i Albanien
med at få arbejde i Grækenland.

— Som maler?
— Ja, når man kan faget og har

lidt humør, behøver man aldrig at
sulte .... fra Grækenland kom jeg til
Ægypten et års tid, dekorerede Afrikas
største kirke, Kathedralen i Cairo,
hvor jeg for resten fik Otto Biilow —

det herlige menneske, som tyskerne
skød under krigen — ned lil mig. Han
præsterede senere det enestående at
gå på sin fod fra Bagdad til Ankara,
en ørkenrejse, som med bil tager 3—1
døgn.

Jeg selv kom til Japan! Østen har
altid draget mig, og da der var en
chance, tog jeg altså lil Japan; i be¬
gyndelsen klarede jeg mig med pens¬
len, kom så ind i byggeindustrien, ogda Ford lavede sin fabrik derude, blev
jeg knyttet lil den, arbejdede mig oplil chefinspektør — og de sidste to år
fabrikleder. Det hjalp mig, at jeg al¬
drig var bange for at tage en ekstra-
tørn og at jeg talte flydende japansk.
Min kone og jeg fandt hinanden der¬
ude — —• og vi måtte også flygte sam¬
men året efter brylluppet, vi kom med
den sidste båd ud af landet lo måne¬
der før Pearl Harbor.
.... vi ville egentlig have været til

Trinidad, men det gik ikke, og så
strandede vi i Vancouver. Jeg dumpe¬de ind i noget arbejde og endte som
den canadiske regerings inspektør med
.... nå ja, noget industrivirksomhed.
Efter krigen var der ikke mere al

gøre netop her, og så tog jeg ned for
al se på forholdene i Venezuela. Et
vældigt land og et rigt land — tænk
Dem, vi får 770 millioner ind om må¬
neden for ikke at lave noget, altså
bare i olieafgifter! Men der er nok al
bruge dem til ved eksploiteringen afdet store, fuldkommen uudnyttedeland. Regeringen har i det sidste parår bygget 6—7000 km autostradaer
tværs gennem ødemark og jungle, ogbanernes sammenslutning og moderni¬
sering er næste punkt på dagsordenen.
Trafikforbindelserne betyder så uhyre
meget, hovedstaden Caracas liggerfjernt fra landbrugsdistrikterne, oglevnedsmiddelpriserne er svimlende —

på grund af transporten.
— Men så har De vel slået Dem lil

ro?
— Ro! Næh, ikke tale om, jeg erjo kun 52. Og der er meget al se i

verden endnu, selv om jeg har levet ogarbejdet i 26 lande og været jordenrundt to gange. Det er det mærkvær¬
dige, at jeg altid liar rejst fra vest til
øst, og aldrig omvendt — og så, at jegaldrig har været syd for Ækvator. Der
bor en mand, jeg ikke bryder mig omat træffe —■ — men måske man allige¬

vel skulle løbe risikoen! Een gang, i
Malaya, var jeg kun 3 sekunder nord
for linien, det var lige ved at vi kunne
se den røde snor, som løber rundt om

jorden — i Venezuela bor vi hele 10
grader nord for.
— I et dejligt klima?

— Vidunderligt. Om det er Set. Hans
eller juleaften, er ligegyldigt, sol på
himlen, dagtemperatur 22—24 grader,
om natten 19 grader.

■— Der må da være lidt regn ind
imellem?
— Næsten aldrig .... men når det

regner, vælter det ned i spandevis, så
vandet står tommehøjt i gaderne. En
limes lid efter skinner solen igen.
— Hvordan er det så at komme

hjem?
— Dejligt!! Helsingør er jo nogen¬

lunde det samme, men København er

meget forandret. —• Jeg skal nu et
svip lil England en uges tid og se på
dampkedler, og i juli stikker jeg til
Sydamerika igen.

—• Hvad har gjort mest indtryk på
Dem under de lange rejser?

— Øslen — absolut! Der er en egen
dragning mod de fagre riger .... Se
f. eks. gamle Yokohama-Petersen, som
trods alle sine rædselsfulde oplevelser
i japansk fangenskab alligevel over 70
år gammel drog tilbage til sit ned¬
brændte Bluff-hotel. Han kunne heller
ikke modstå. — Danmark skylder Yo¬
kohama-Petersen meget, han skabte
kontakter derude — —- jeg glemmer
aldrig udflugterne i lians ældgamle
Ford, „klapperslangen" kaldte vi den.
— Da den ikke kunne hænge sammen
mere, forærede han den for 14 år si¬
den til en japaner, der byggede den
om til Taxi .... den kører stadig!
Joh, man kan skam godt klare sig,hvis man kan sprogene og vil tage fat.
gamle Petersen har bevist det — han
taler russisk, tysk og engelsk .... alt
sammen med den herligste lollandske
akcent direkte fra Maribo a'!

—■ Hvor mange sprog taler De selv?
— De samme, plus flydende japansk

og spansk— og derudover godl fransk,
flydende arabisk og noget italiensk.
Sprogene m a a man kunne jegforstår ikke et kvæk af de mennesker,
som tror, at de uden forudsætningerkan rejse ud, bare fordi de ikke kan
klare sig herhjemme. Det første, demøder, er sprogvæggen. All for man¬
ge tror, at de fjerne bjerges grønne
er bedre end det, de har herhjemme.
— Man kan nu engang ikke rejse vækfra sin egen skygge. Der er noget heilpinende galt med de mennesker, somrejser uden forudsætningerne, og ikkegør sig klart, at det først og fremmest
er hårdt arbejde, initiativ og evner,det kommer an på. Den, der ikke kanklare sig herhjemme, har næppe no¬gen chance som udvandrer i dag ....
—• — — Naverne i Helsingør hariøvrigt været samlet til en hyggelig af¬ten i deres dejlige naverhule, hvor in¬

geniør Poul Bretow, der er helsingør-fortalte om sine rejser ogrejserviste en film om rejsen fra Venezuelatil Danmark. Efter foredraget over¬rakte naverne ham navernålen i guld.

Visumtvangen ophørt. Der foreliggernu officiel meddelelse om, at visa tilTyskland er ophævet fra 1. juli,
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Düsseldorf. Lørdag den 13. juni samledes naverne tilen meget hyggelig huleaften. For første gang efter kri¬gen havde vi 3 nnge raske svende (to danskere og ennordmand) blandt os, og i det hele var vi 11 samlet tilmøde. Spørgsmålet om arbejdsforholdene blev bl. a. drøt-°t. At opnå en arbejdsplads her er ikke så vanskelig, mendesværre er det umuligt at opnå arbejdstilladelse Ira ar-oejdsamtet, og af denne grund blev en ung svend nødt1 J*' °Pgive sin arbejdsplads og rejser nu fra byen igen.l'orøvrigt har vi fra den 18. juli til 16. august en stor11 stilling om rationalisering „alles soll besser 'eben 'som sikkert også har store interesse udover Tysklandsgrænser.
Med naverhilsen. Otto Krøll.

Landskrona. Ekstraordinær generalforsamling afholdtes' 8- juni, hvor det besluttedes at vore møder for frem-
1 Wiver afholdt på „Solidar", Storegatan 2, den tør-^le mandag i hver md. Til bestyrelsen valgtes løvrigt:ormand Henry Jensen, kasserer L. Jensen, begge rim-'"arniannsgatan 39, sekretær blev Gøsta Svensson, Ans-8atan (i, bestyrelsesmedlem K. A. Brandt. Revisorer blev
st og K. A. Nielsen.

Klubbens stiftelsesfest afholdtes lørdag den 13. juni oglev yderst vellykket. Efter velkomsten tog man tor sig« retterne ved det veldækkede smørrebrødsbord og derev udbragt adskillige skåler for vor afdelings fremtid.V, er blev der danset til den lyse morgen.Med naverhilsen. Gøsta Svensson, sekr.
Stockholm. På halvårsmötet i april valdes till ordf. Bør-»e Rasmussen, vice-ordf. Albert Eriksson, kassor Kai

^ylvesi' SC'<r' Ferdinand
40

och skraleriforvaltare Jørgen

Årsfesten blir på hulen Clara folkets Hus den 29."g-, vi har hyrt alle festlokalerna.1 ed bästa hälsningar. Erik Lindgren.
Htllered. Klubbens sommerudflugt går til naverstævnet' 'Tederiksværk søndag den 26. juli. Navertoget afgårv
•

fra Hinerø(j 0ft vi forventer stor tilslutning tilenno nde
gen
,,,,e fest 1 iige dag. Husk at anmelde jer til fællesspisnin-

p senest den 20. iuli, enten til formanden, Waldemar'e eisen, eller til Laurits Pedersen, „Dalentoft", Thors
Frederiksværk,

ulemøderne er den 4. og den 18. juli.Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
^n0.b,enhavn- Afdelingen afholdt den 16. maj en megetykket æresaften for tre gode veltjente naverkammera-
Na

C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K., Kø¬
benhavn.

C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkonto
nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Olgas-
vej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55, 1. sal,
Brønshøj. Telf. 6804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 4. sal, Århus.

Redaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Telf. Helrup 390 x og 3384.

Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Køben¬
havn. Telf. Valby 983.

Tryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).
Bladet a (leveret d. 30. juni

ter, Jørgen K. Petersen og Julius Henriksen, begge 40 år
i C. U. K., og Kai Werner Larsen, 25 år i C. U. K. Det val¬
en af de rigtige naveraftener med stort besøg, mægtigt
humør, kaffebord, dans, ekstratimer — og for sen hjem¬
komst.
Den 6. juni tog vi vor nye hule i besiddelse, og denne

aften var besøget også stort. Med sang og spind havde vi
det hyggeligt og så var der masser af fadøl.
Med naverhilsen. Erik Jensen, sekr.

Odense. En vellykket herretur foretoges Kr. Himmel¬
fartsdag til Fynsværket, som blev grundig beset; derfra
til Stige kro, hvor maden og diverse blev nydt. Efter et
besøg i tulipan-markerne sluttede den dejlige dag.
Vor formand skal på studierejse i llalien. Han fik hil¬

sener og lykønskninger med til jubilæet i Zürich.
Med naverhilsen. Aksel Ryet.

Malerne i Zürich strejker stadig
På den sidste generalforsamling i „Gewerbeverband der

Stadt Zürich", gav formanden for malermester-forbundet
i Zürich, Georg Schmidt, et kort referat om malerstrej-
ken, som nu går ind i 9. uge. Han betonede, at mestrene
endnu aldrig har været så enige som i den foreliggende
situation og at de ikke har i sinde at give efter for tryk¬
ket fra fagforeningerne, hvilket i givet fald straks måtte
føre til en almindelig haussebevægelse, også indenfor de
øvrige håndværksgrupper.
I en vedtagen resolution, sluttedes med en forsikring

om, at malermestrene kun kæmper for en rimelig og for¬
svarlig fællesoverenskomst- og socialpolitik. J. C.

vcrsla;vnet i Årlius den 21. juni.'tålende sommervejr og med 80 gla-
f »av« °8 naverpiger som deltagereøl) stævnet ovenud vellykket. Ani-frokost, en meget kort, saglig
ha ssion om nogle lovparagrafer,kJ^ndfart og det obligate fælles^tebord, hvor Charles Jensen og frue
rio Cr os med deres lune h'sto-v,r.' " Herlige koteletter og do. is påila '<rnekroen", hvor den smukke have(Wnude ramme om de glade naver iaen herlige - -

Smedekunst i Hvidovre

sommeraften. J. J.

Tm,nc betyder intet.
'

med "i' P Wikkenslager arbejde-
I)ra>stefr a^et P® en præstegård, da
llled allp1((n en morgen kom ud og

.

j eSn På forfærdelse sagde:
,iecagH®i.De endelig være for-'aldt ru. i Ømte nemlig i nat, at De

_De°d °8 slog Dem ihjel,
alvorfig^ Pastorinden nu ikke tage

Smedemester Poul S. Hansen, maskin¬
fabriken „Samson" i Hvidovre, arbej¬
der i denne tid med et 120 m langt
kunstsmede-rækværk, der skal opsæt¬
tes om Hvidovre nye torv.
Rækværket bliver opsat i 4 afsnit

omkring torvet. Der er åbninger mel¬
lem hvert afsnit, og i disse vil der i
billeder blive skildret begivenheder fra
vort lands historie fra oldtiden til nu¬
tiden — billeder fra krigene, det kul¬
turelle og det tekniske livs udvikling;

en kort forklarende tekst til hvert bil¬
lede vil blive indhugget i jernet. Be¬
givenheder i Hvidovre, der har været
med til at præge vort lands historie,
vil blive indflettet i billedgalleriet.
Udførelsen og opsættelsen af ræk¬

værket vil koste 26,000 kr. Prisen for
et almindeligt rækværk ville blive ca.
12,000 kr.
Kunstneren E. Larsen Thorstein har

udformet skitserne.

(Fra „Jern- og Metalarbejderen").

så
drømt
di at

I tre nætter har jeg
•Mn, blev budt på kaffe, såme betyder ingenting.""efter fik han kaffe hver dag.

Udsnit af kunstværket, der til venstre viser den tekniske udvikling med
dampskib, lokomotiv og elektricitet. Til højre hilser befolkningen sol¬

daterne velkommen hjem fra treårskrigen i 1848.
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Når naver fra provinsen kommer til Kongens Køben¬havn, er det rimeligt, at de vil ud og se byen og Ny¬havn skal man selvfølgelig se. Et a fde mest søgte ste¬der er NYHAVNS FÆRGEKRO, Nyhavn 5, hvor værten
er nav og gammelt medlem af C. U. K. I Færgekroenfindes to afdelinger, nemlig i kælderen, hvor folkelivetkan studeres, og i den høje stue, hvor værten, HolgerJensen, serverer sine specialiteter, og bedre mad kanikke laves, end den man får her. 1 kælderen går dansentil Girotthis melodier. Girotthi eller Nyhavns Sheik,som han kaldes af vennernes, behandler sit piano soin
en elskerinde, skrev en svensk avis.

Komponisten
og pianisten
Girotthi,
også kaldet
Nyhavns
Sheik

Interiør fra Nyhavns Færgekro

BIRKERØD
RAS KERAMIK
Tornevangsvej 6
Birkerød 770

BRDR. THEOLANDERS
MASKINSNEDKERI
Gasværksvej 2
Birkerød 676

HELLMUTH VIDESLET
Murermester
Præstevangen 15
Birkerød 1196

VILH. HANSEN
Tømrermester
Bistrupvej 49
Birkerød 885
FRODE KILDEHØJ
Murermester
Birkevej 34
Birkerød 37
AA. ANDERSEN
Murermester
Hovedgaden 15
Birkerød 419

BIRKERØD ELE KT RIS K K
INSTALLATIONSFORRET-
NING — S. Rasmussen
Hovedgaden 40
Birkerød 250
JOHS. HANSEN'S EFTF.
Maskinværksted
v. .4. Lindskov Laursen
Birkerød Kongevej 102-104
Birkerød 24

FRODE PEDERSEN
Skrædderm ester
Kaierødvej 82
Birkerød 1090

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Gormsgade 21
Taga 778«

HÄNS'og"JØRGEN LARSEN
Entreprenører
Hostrupvej 4
C. 2791

PERSSONS CLICHE^
ANSTALT I/S
Bredgade 25 E
C. 15026

MASKINSNEDKERIET
TRIO
Ravnsnæsvej 32
Birkerød 900

BIRKERØD AUTO¬
SERVICE
(Lund og Olsen)
Birkerød Kongevej 59
Birkerød 706

RICH. MORTENSEN
Malermester
Bregnerødvej 21
Birkerød 790

BIRKERØD SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
V. Werner A. Hansen
Søndervangen 52—54
Birkerød 76

EJNAR M. CHRISTIANSEN
Tømrermester
Kongevej 157
Birkerød 1256

MAR. JENSEN
Malermester
Yrsavej 23
Gothaab 9049
CARL JOHS. ANDREASEN
Skomagermester
A. F. Beyersvej 6
Gothaab 1176 y

TAGE MØLLER
Handelsgartner
Ejbyvej 92
Rødovre 49

BIRKERØD VULKANI¬
SERINGSANSTALT
v. C. G. Sørensen
Kongevej 60
Birkerød 563 u

H. K. LINDEMANN LINDE
Murermester
Bistrupvej 57
Birkerød 643

ISER KVETNY og SØN¬
NERS STOLEFABRIK A/S
Toftebakken 4—8
Birkerød 1207

ERIK C. ROSTEN
BI ikkenslagermes ter
Gas- og Vandmester
Joh. Mantziusvej 15
Birkerød 826
LEO SVENDSEN
Murermester
Joh. Mantziusvej 23
Birkerød 13

ERIK TOP
Slcrædermester
Linnésgade 20
Byen 3397

KØLERFAB RIKEN
„DANMARK"
Vesterbrogade 27
C. 11625

FREDERIKSBERG
TRÆDREJERI
v. H. S. Grenbom
Ndr. Fasanvej 1
Gothaab 4945
ISLEVBRO
TØMMERHANDEL
G. Brochorst
Islevbrovej 47
Islevbro 47

EJLER BRANDSTRUP
Malermester
Klausdalsbrovej 97
Søborg 7177
WILLUMSEN
& KLINGENBERG
Smedemestre
Hambroesgade 23
Byen 1388
AAGE SCHØLLER
Me talvare fabrik
Rosenkæret 43
Søborg 48 — 4832
ANDERSENS
METALVAREFABRIK
Hvidovrevej 354
Hvidovre 1474
AAGE BRUUN og SØN
Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10
Byen 2079
ANDERSEN & LARSEN
Smedemestre
GI. Køge Landevej 252
Hvidovre 167

EJNER ANDERSEN
Smedemester
Andersen Nexøvej 30
Gothaab 3974 y
SVEND AAGE JENSEN
Smedemester
Storegade 9
Avedøre 49

KERAMISK FÖRBUND
I DANMARK
Sdr. Fasanvej 10
Gothaab 4039
JENSEN & REINHOLDT
Skæremetalværktøj
Værksted:
GI. Køge Landevej 463Kontor: Glimvej 20 I)
Hvidovre 1582

Hilsen fra
DANSK TØMRERFORBUND

FREDENSBORG

KØBENHAVN
ADOLF ANDERSENS
MODELSNEDKERI
Ahornsgade 15 - Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberi

H. CLIFFORD
Bogbindermester
Haandværkerbyen
Værkstedsvej 20—30
Valby 1272

ASMINDERØD SAVVÆRK
og TRÆLASTHANDEL
Carl Olsen
Fredensborg 13
Trælast, mursten, tagsten,kalk, cement, isolerings-
Illader samt alle bygnings¬
artikler

FREDENSBORG
CEMENTSTØBERI
Fredensborg 392
Ilave- og fortovsfliser,
slaggeplader på lager
Bestilling på alle cement¬
varer modtages

O. R. A. SERVICE
v. Arne Vesterstrøm
Endrupvej 1
Fredensborg 485
Benzin — olie — service
Me kan is k værks ted
B. RAVNBAK
Bagermester
Chr. Petersens Eftf.
Jernbanegade 16
Fredensborg 56

VERNER BOESEN
Murermester
Kastanievej 8
Fredensborg 507



nøddebo konditoriv. A. Kolding OlsenFredensborg 1608Store og små kaffeselska¬ber er velkomne.
m. jensen
Karetmagermester
Asminderødgade 47Fredensborg 247
Opretning af karosseri ogskærme
'•'Hants c,lok niki.sknMalermestern. w. Gadesvej 8Fredensborg 105
•lohst larsen
Murermester
Rønholt
Fredensborg 1526

NIELS NIELSEN
Murermester
Nødebo
Fredensborg 1615

LOUIS SØRENSEN
Tømrermester
Parkvej 3
Fredensborg 23 — 234

JØRGEN BROSTRØM
PETERSEN
Malermester
Præstevej 12 A
Fredensborg 583

FREDENSBORG INSTAL
LATIONSFORRETNING

Andersen
Kongevej 32
Fredensborg 398

HILLERØD

Kern-Hansen,
Urmager • Hillerød , Guldsmed

(;f AndersenMalermester
• Banevej 1Hillei'ød 144Ir itt

^rUsted: Slangerupg.
aLD. LARSEN

20

'
"mrermester
'"iigangsgade 11 a
'nilerød 459
henning nielsen ~

*meybiler °'j moior-
l'ikanten
•illerød 210
1 'Vat 1260

VøRup
1896

M. C. HANSEN
"''"Offer og guldsmedillerød 431

p,afjs jørgensen£^smedemester
Hn'i rkgade 112"erød 2011

!?.; Jørgensen"
H i ~"mester
l,f'SlnSnrgade 48illerød 2229

• JørgensenSemester
''»nnegade 11 — Tlf. 2033
li ! Larsen
-'e/ctroinstallatør
Hill 'd6 45"lerød 824

ric': kRistiansen-
kol,rmcs'cr
Hill6 avnsvej 18"lerød 1432

?^nielsen-
Ä "li-ermestermosevej ig
H|Jler«d 1007
MASKi'v,ØU<il':XSI"'NSASKlNSNEDKElii
Hui j 4-6-11■Herøj 541
A- K.
(Eig." p^Bl^sen & søn-

LARSEN & LORENTZEN
Murermestre
Fredensborgvej 27
Hillerød 2136 u

KN. H. ANDERSEN
Smedemester
Møllevang 2 - Hillerød 2294
Privat: Møllestræde 11
Hillerød 2076
Spec.: Elektr. svejsning
AUG. PETERSEN
Blikkenslagermester
Petersborgvej 22
Hillerød 2070

HANS JØRGENSEN
Sadelmager- & tapetserer¬
mester
Frederiksværkgade 12
Hillerød 356

FR. JØRGENSEN
Malermester
Roskildevej 19 - Tlf. 1968
RICH. MORTENSEN
Malermester
Friborgvej 35 - Tlf. 2358
UFFE SØRENSEN
Tømrermester
P. Mogensensvej 51
Hillerød 1343

ALFRED OLSENS
GUMMIFABRIK
A. O. gummibånd
Ndr. Banevej 4
Hillerød 2332
Gummibånd til båndsav
MURERNES

FAGFORENING
Hillerød

Sr»ede- „rSen) .Fred» i maskinvserksted
HilW^ lVærkKade 29^rød 746

MALERNES
FAGFORENING

Hillerød

HILLERØD
KAROSSERIFABRIK
v. Johs. Nielsen
Roskildevej 13
Hillerød 174

HILLERØD
CEMENTSTØBERI
Præstevænget
Hillerød 197

VALD. CHRISTENSENS
MASKINSNEDKERI
Åmosevej 7-9
Hillerød' 860
ALEX CHRISTENSEN
& SØN
Staitsaut. elektroinstallatur
Torvet 9 - Hillerød 371
CARL CHRISTENSEN
Murermester
Chr. den IV'svej 1
Hillerød 100
I. C. BUDDE
Bageri - Konditori
Hillerød 109 - 1229

BORELLA-HANSEN & Co.
Møbelsnedker og billed-
skæreri
Torvet 1 - Hillerød 598

ELVIR LARSEN
Malermester
Fredensvej 24 - Tlf. 2049
ERIK PETERSEN
Aui. elektroinstallatør
Frederiksgade 4 - Tlf. 2230
POVL CHRISTIANSEN
Tømmerhandel
Carlsbergvej - Tlf. 59 - 2058
Trælast og oygningsartikler
JOHS. OLSEN
& D. LARSEN
Malermestre
Hillerødholmsvej 2
Hillerød 698 - 204

CARL HELT's
BOGBINDERI
Helsingørsgade 37
Hillerød 70

Lad Thorngreen male —

det frisker op!
A. THORNGREEN
Malermester
Slangerupgade 14 - Tlf. 988
ULLERØD BAGERI
& KONDITORI
M. Speth Hansen
Frederiksværkgade 121
Hillerød 590

SMEDE- OG MASKIN¬
ARBEJDERNES

FAGFORENING
Hillerød

SADELMAGER-
& TAPETSERERNES

FAGFORENING
Hillerød
ALB. GØTZE
Glarmester
Frederiksværkgade 11 A
Hillerød 32

P. M. PETERSEN
Malermester
Fredensvej 9 - Hillerød 370
HILLERØD LIGKISTE¬
MAGASIN
L. /-. Rasmussen, snedkerm.
Værksted: Grønnegade 19
Nyhuse Hillerød 805
Privat: 6

JAC. OLSEN
Murermester
Solbakken 5
Hillerød 1867 v

FREDERIKSBORG
STOLE- og MØBELFABRIK
K. Ottosen
Lindevej 5 - Hillerød 540
Tilvirkning af stole i alle
stilarter

HENNING OLSEN
Aut. installatør
Frederiksværkgade IIA
Hillerød 481
OLES KONDITORI
Bagermester O. P. Larsen
Slotsgade 1 - Hillerød 149
AA. LUND JENSEN
Malermester
Solvej 12 - Hillerød 1913
FRITZ KØIE
Otto Nielsens eftf.
Instrumentmagermester
Slotsgade 21 - Hillerød 604
MOGENS AUGUSTESEN
Vand- og gasmester
Jespersvej 55
Hillerød 1915 u

V. KJELD NIELSEN
Bagermester
Helsingørsgade 54
Hillerød 677
Lutter gode sager —

er Kjeld's kager
E. SKOUBOE-SVENDSEN
Malermester
N. Jernbanevej 8
Hillerød 1119
Privat: Langesvej 23
Hillerød 1886

BRDR. BACH
Blikkenslagermestre
Aut. gas- og vandmester
Pilevej 9 - Hillerød 1822 x

NORDSJÆLLANDS MØR¬
TELVÆRK og GRUSGRAV
Jens Petersen, Gadevang
Hillerød 1055
Mørtelværket: Ølsted 142

TRÆINDUSTRIARBEJ¬
DERNES FAGFORENING
Hillerød afd.

CH. JENSEN
Tømrermester
Helsingørsgade 50
Hillerød 2069
BERNHARD JENSEN
Sadelmager- og Tapetserer-
mester

Frederiksværkgade 117
Hillerød 1956

AA. HANSEN
Glarmester
Hostrupsvej 9
Hillerød 272

POUL HANSEN
Blikkenslagermester,
Aut. gas- og vandmester
Horsevænget 22
Hillerød 1811

N. P. RASMUSSEN
Skomagermester
v. O. Rasmussen
Helsingørsgade 18
Hillerød 381

SV. AA. LARSEN
Snedkermester

Maskinsnedkeri
Tamsborgvej 36
Hillerød 1314

ALB. ANDERSEN'S EFTF.
Aa. Larsen
Blikkenslagermester,
Aut. gats- og vandmester
Møllestræde 6 - Hillerød 24

JOHS. CHRISTENSEN
Aaut. gas- og vandmester
Teglgaardslund 3
Hillerød 1191



CHR. HANSEN & J. CHR.
LARSEN
Snedkermestre
Hillerød Maskinsnedkeri
Slangerupgade 4
Hillerød 1140

HENRY PETER ANDER¬
SEN
Tømrermester
Hammersholt
Hillerød 701 u

JOHAN REITZEL
Murermester
Classensgade 3
Frederiksværk 49

CHR. OLSEN
Tømrermester
Nørregade 52
Frederiksværk 131
Tr. pers. efter kl. 18O. RAASCHOU-NIELSEN

Forretningen har den dyg¬
tige håndværker, køber
godt værktøj til den rig¬
tige pris. Hvor den gamle
og nye generation mødes
og taler værktøj hos fag¬

manden.
FREDERIKSVÆRK

ISENKRAMFORRETNING
Telefon 150

Varerne forsendes overalt

S. P. CHRISTOFFERSEN
& SØN
Bødkermestre
Torvet 9 - Hillerød 1694

P. A. PEDERSEN's SØN
Træsko- og fodtøjsforret-
ning
Jernbanegade 7
Frederiksværk 93

AA. JENSEN
Blikkenslagermester
Tamsborgvej 42
Hillerød 156
Værksted: N. Jernbanev. 10
Hillerød 1838

SOFUS JENSEN & SØN
Tømrermestre
V. Poul Jensen
Præstevænget 6
Hillerød 355

OLUF PEDERSEN
Smedefirma
AI maskinreparation, cen¬
tralvarmeanlæg og auto¬
matiske vandværker
Nørregade 58
Frederiksværk 422

CHR. KIELBERG
Tømrermester
Hillerød 271

ORTOPÆDISK
HAANDSKOMAGERI
v. Helge A. Rasmussen
Engsvinget 24
Hillerød 2304 v

Fa. JOHS. JØRGENSEN
Murermeste, Entreprenører
Petersborgvej 10
Hillerød 876 - 927 - 1924

GRAND HOTEL
Nørregade 10
Frederiksværk 2 - 207

HELSINGØRKONRAD PETERSEN
Smedemester
Virkelyst, Frederiksværk¬
gade - Hillerød 119

S. SCHJUNK's EFTF.
Autoværksted
Frederiksgade 6
Hillerød 751

ARNE HENRIKSEN
Tømrermester
Karsemose
Frederiksværk 97

Manufaktur og møbler
Sejl og flag
Helsingør Tlf. *1415

CARL CHRISTENSEN
Murermester
Skansevej - Hillerød 618 u

ELEKTRIKERNES
FORBUND

Hillerød afd.

S. P. LØKKE & SØN
Urmager og guldsmed
Nørregade 5
Frederiksværk 286FREDERIKSVÆRK CHR. CONRADSEN
Malermester
Solvænget 2
Frederiksværk 571

SNEDKERNES
FAGFORENING

Helsingør
N8RRE6ADE 24 TLF. 64

H. ANDREASEN
FREDERIKSVÆRK

ISENKRAM-GIAS-PORCELÆN-UDSTYR-SPORT

TEKSTILARBEJDERNES
FAGFORENING

Helsingør

11. HANSEN
Skrædermester
Nørregade 42
Frederiksværk 191 KAROSSERIFABRIKEN

„KRONBORG"
J. P. Riff
Murergade 8—10
Helsingør 1000*

STEFAN JENSEN's
MALERFORRETNING
Strandgade 8
Frederiksværk 3
Træffes bedst 8-9 og 12-13

DANSK
ELEKTRIKER FORBUND
Frederiksværk afd.

FREDERIKSVÆRK
AUTOVÆRKSTED
v. Sv. G. Kloch, Torvet
Frederiksværk 390

AUTO-CENTRALEN
„HELSINGØR"
C. Johansen
DOMI Service - B. P. Tank
Olie - Gummi
1. kl.s reparationsværksted
for alle automobiler
Trækbanen 11 - Tlf. 1040

LARS JENSEN & ERIK
LARSEN
Tømrer- og snedkermestre
Vognmandsgade 9
Frederiksværk 519

STJERNENS DEPOT
C. Eggert Lange
Strandvej 21
Frederiksværk 487

MADSEN og SØRENSEN
Malermestre
Birkevej 1
Værksted: Gjethusgade 3
Frederiksværk 601 - 621

SMEDENES og MASKIN¬
ARBEJDERNES

FAGFORENING
Frederiksværk

H. ANDERSEN
Glarmester
Allégade 3
Frederiksværk 367

LYSE & JØRGENSEN
Levering og pålægning af
linoleum og Expanko kork
og gummigulve ved egne
montører - Forlang tilbud
Sudergade 16, Helsingør 230

K. LYKKE NIELSEN
& HELGE PEDERSEN
Murermestre
Bakkegade 11
Frederiksværk 444 - 681

TOFT & LARSEN
Autoreparation
Vinderød Skov 9
Frederiksværk 313

FORMERNES
FAGFORENING

Frederiksværk afd.
SV. AA. OLSEN
Blikkenslagermester
Aut. gas- og vandmester
Nørregade 47
Frederiksværk 585

POUL VERNER ØDER
Stenhuggermester
Jernbanegade 17
Frederiksværk 547

P. F. JØRGENSEN
Murermester
Montebello Allé 35
Helsingør 1699 x

ORA-SERVICE
v. Th. Sørensen
Nørregade 61
Frederiksværk 524

TORVETS IS-BAR &
KONDITORI
K. Clemmensen
Frederiksværk 710

A. KATTRUP
Malermester
Kongensgade 4 B - Tlf. 158

BRDR. KRISTENSEN
Murer-, tømrer- og sned¬
kermestre
Dybendal, Vinderød
Frederiksværk 525 og 498

VILH. PETERSEN
Smedemester
Karlsgave
Frederiksværk 60 OTTO SØRENSEN & SØN

Malermestre
(Jakob Hansens Eftf.)
Lundegade 19 - Tlf. 244

FREDERIKSVÆRK
MOTOR CO. A/S
Nørregade 59
Frederiksværk 33 - 133

H. V. EHRBAHN
Konditori - Kafé
Nørregade 9
Frederiksværk 250

H. NOBEL
Tømmerhandel
Tlf. Frederiksværk 471 - 303
Trælast, bygningsartikler,
støbegods og brændsel

C. SCHMIEGELOW & CO.
Kleinsmedie- & Karosseri¬
værksted
Skt. Olaigade 49 - Tlf. 278

EGON NIELSEN
Bagermester
„Lejerbo", Strandvej
Frederiksværk 836 v

FREDERIKSVÆRK OG
OMEGNS INSTALLATIONS¬
FORRETNING
H. Rasmussen
Nørregade 41
Frederiksværk 406

FREDERIKSVÆRK
BOGBINDEBI
Axel Toft
Fredens Alle 3
Frederiksværk 450

HOLGER H. RASMUSSEN
Bagermester
Stjernegade 32 - Tlf. 688

SEVERIN BECH
Murermester
Nørregade 54
Frederiksværk 164

S. CHRISTENSEN
Snedkermester
Rosenstandsvej 11
Helsingør 168 x

DEN GAMLE SMED IE
Johs. Thisten-Nielsen
Allégade
Frederiksværk 556

VALDEMAR LARSEN
Skrædermester
Anker Heegaardsgade 2
Frederiksværk 794

VIGGO PEHRSSON
Tømrermester
Strandvej 19 A
Frederiksværk 645 HELSINGØR

AUTO ELEKTRO
W. Krag Hansen
Auto elektrisk værksted
Stengade 5 - Helsingør 1975^

CHR. RASMUSSEN
Tømrermester
Strandvej 10 A
Frederiksværk 548

DANSK
TØMRER FORBUND

Frederiksværk afd.

MURERNES
FAGFORENING

Frederiksværk afd.



5'kkei"lager\ lcngade 44
avri den

Oluf Andersen,
N., i'ødt i Købcn-

i'erip ,1""". °" oktober 1879, fej-
sii, j. J" 1!)- juli 40 årsdagen tor
'ede i jgQqelse i C.U.K. - Alle-
—

rßi , — under lockouten
blev i- .01uf ti! Brernei
visk f U Udmeldt i Skam
Oluf T®]""®- Fra Bremen drog
På voT ersen (..Rullemopsen")i» v«lSon + i-».. .

40 år i C.U.K.

Bremen og
Skandina-

Bay;ranlse^ {°S„ Rhinturen, til
derfra"' tr}8 og Schweiz. Tog
'■1 Tyskland og kom
eningejj —g' 'lvor ban i for-virkede som bibliotekar

det lå
for „Rullemopsen",

°K l>„ »Ol

visl særUglmeister' °S10r det . °i ""ullelu
og jlv-, ®mhede havde han et helt år, så rejste han hjemsydpå' , lul som soldat. Men allerede 1905 tog han igenyar yj bavnede for tredie gang i Nürnberg; næste målden i 'lI1I.lbeim, og derfra kom han til Berlin, hvor hanlidshv • • idmeldte sig. Han havde her flere til¬
get ,i ('rvi.' klubben, var i 3 år medlem af kontroludval-levL(,er« de 2 som formand, fra 1917—19 sekretær forOluf ,sni'ddelforsendelsen, og siden efteråret 1919 har^unh.unc'crscu været tilmeldt og et trofast medlem i Ivø-
'kke t, -1S a'deling, hvor vi er ham megen tak skyldig,Et r'ln. ^or hans indsats ved vore karnevaller.'Stig hjerteligt tillykke på dagen.

Københavns afdeling.
ler vi Wil'y Schønheyder Møl-
Paris dlgs8ade 25, V., født ii Stoi-M* lnaJ 1895, indmeldt
?ugust' 'iq1^ afdeling den 24.bar ....i — SchönheyderhoL rbeJdet

25 år 1 C.U.K.

m
bvor
Har

°g dr
ban

en del år i Stock-
°g i 1930 til Sch v

ViPr . arbejdede i Zürich.
°g arh • . På farten i Tyskland')rück o, v- ' Bremen, Osna-år Va>rpl8 iel> °g bar i mange'lure ib ei> trende svend. Se-
X'°rgt>;;» arbejdet i Sverige og'lyor d,,0^' er ''limer på farten,
rasls s.r,er "öget at gøre for en
SennCll ('''d- _ Schönheyder har
?«>mt o,, ^r været et virk-

når S',a^'"^ medlem og ydet en stor indsats for klub¬dag i ,, "et gjaldt vor økonomi, og det vil vi på denneHigtil ,. .di« for-
1Jertelig til lykke på dagen.

Jf0 Københavns afdeling.Sei1 Son,'^'yrelsen for C.U.K, bringer såvel Oluf Ander-
'akker n'lön^eyder Møller sin hjerteligste lykønskningr tor god indsats for vor organisation.eHs j For H.B. for C.U.K.:

t' 0 r g e n s e n, Walde ru a r°rinand. Petersen,
sekretær.

Fællesudvalget for berejste Haandværkere i Danmark
indbyder til det

17. Danmarks-stævne med årsmøde i

håndværkernes rejsefond
søndag den 16. august i Helsingør naverhule,

navergården, St. Olaigade.
Kl. 11 pre. samles deltagerne til frokost (medbragt).Appel over fremmødte berejste håndværkere fra hele lan¬

det. — 01, snaps og kaffe kan erhverves i navergårdenefter nærmere aftale herom.
Efter frokosten kan besøgende damer og i årsmødetuinteresserede besøge Kronborg og all seværdigt i Hel¬singør og omegn.
Kl. 13 pre.: Årsmødet begynder i Håndværkernes Rejse¬fond med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Beretning og regnskabsmeddelelse af formanden.
3. Eventuelle forslag.
4. Valg af fællesudvalg.
5. Fastsættelse af næste års Danmarksstævne.
6. Eventuelt.

Hermed er programmet for Danmarksstævnet og års-modet udtømt, og enhver kan herefter arrangere sig bedstmuligt; der vil dog, om ønsker fremsættes herom, blive
arrangeret middags- eller teatersammenkomst, all efter
ønske, men anmeldelse må senest være formanden ihænde onsdag den 12. august, enten skriftligt eller pr. til'.Central 4900 fra kl. 10—17, Blågårds plads 8—10.
Fællesudvalget for berejste Håndværkere i Danmark.

Jubilæet i Stockholm
Det har ikke været muligt at arrangere den påtænktefællestur til jubilæet i Stockholm, idet de allerfleste, somhar ladet høre fra sig, enten har ferie og bliver deroppenoget længere lid end fællesrejsens bestemte, andre rej¬ser derop nogle dage før og andre igen sørger selv forderes transport pr. bil og pr. motorcykel, men det lader

altså til, at der kommer en pæn buket naver fra Dan¬
mark derop.
Festen tager sin begyndelse lørdag den 29. august kl. 19med fællesspisning i Klara Folkets Hus, Klara vestra

Kyrkogatan 12 (3 min. fra Centralstationen, bagom hotelContinental), og prisen pr. deltager er 20 kr. Naverne er
reserveret hele huset, og der bliver underholdning ogdans til den lyse morgen.
løvrigt har jeg fra festkomiteen modtaget følgende:Gode naver!
Beträffande jubileumsfesten här i Stockholm så kan vi

tyvärr ännu ej lämna fullständigt program.I anslutning till vad som redan nämnts i D.f.S. vill vi
meddela att festen börjar kl. 19.00 och ville det glädje
oss att se stor anslutning.
Anmälan om deltagande i festen torde göras senast den8. aug. til E. W. Ottosson, Frejgatan 45, Stockholm.
Ang. nattlogi. För dem som nöjer sig med primitivaförhållanden slår vårt sommarnöje på Ingarön till för¬fogande. För dem som önskar hotellrum och ej ordnar



Til medlemmerne i Københavns afdeling
PROGRAM FOR AUGUST MÅNED.

Lørdag den 8. august kl. 20: Huleinøde i Naverkroen
hos Calle, Blegdamsvej 130.

Lørdag den 22. august: Udflugt med damer.
En dejlig aftentur med bus ud i det blå. Fælles kaffe¬

bord og lejlighed til en rask svingom. Mødested Nørre¬
vold v. gi. Weinolds lokaler kl. 18 pre. Pr. næse 8 kr.
all indbefattet. — Indtegning og indbetaling inden 15.
august til formand Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens alle
48. Telf. Valby 8980.

Søndag den 23. august:
FAGENES STORE FEST PÅ STADION.

Bestyrelsen opfordrer alle svende Iii at møde op i pro¬
cessionen. Vi skal gå foran i valsedress, bulehat, randsel,
stok og eventuelt i gammelt valsetøj. Deltagelse bedes
anmeldt til formanden, som vil give nærmere besked.
Mød mandstærkt op, svende, så håndværkets folk kan

se, at naven lever endnu!

Lørdag den 5. september kl. 19,30 med damer:
Navernes store årlige høst- og blomsterfest. Entre 1 kr.
Vi gentager sidste års dejlige blomsterfest, som var me¬

get populær. Der bliver fest og sang, og salen er fint
blomster- og høstpyntet. De svende, der har have, og som
vil skænke os lidt blomster og frugt, som modtages med
taknemlighed, bedes ringe til formanden og give nærmere
besked. Vi opfordrer alle svende Iii at yde en indsats,
så salen kan blive fint pyntet, og tag det gode naver-
humør med, så vi kan få en rigtig gammeldavs naver¬
aften ud af det.
Husk det er Griffenfeldsgude 7 o. g.
Med kraftig naverhilsen. Københavns afd.

I en alder af 72 år er vort afholdte medlem
J. Chr. Søgaard,

afgået ved døden og blev begravet den 13. juli.
Søgaard var uddannet som snedker og arbejdede

i sine unge dage bl. a. i Düsseldorf. Senere gik han
over i restaurationsfaget og drev i mange år re¬
staurant Westend. Han var medlem af vor naver-

klub siden dens oprettelse i 1937.
Æret være hans minde.

Si 1 k e b o r g afdeling.

saken själva anskaffar vi sådana i den mån det är möj¬
ligt. (Ingarön ligger cirka 35 km från Stockholm).
Då anmälningstiden är slut den 8. aug. och deltagar¬

antalet är känt kommer vi att tillskriva samtliga an¬
mälda och meddela fullständigt festprogram samt bostads¬
adress för dem som begärt nattlogi genom oss.
Med naverhälsning. F estkommittéen.

På valsen i bil.
Tre unge mennesker fra Grenaa vil begive sig på valsen

efter det samme princip som gamle dages håndværkere.
De vil arbejde sig frem gennem Europa. Men helt på
samme måde som i svundne tider bliver det ikke. De har
indrettet en varebil med køjepladser, køkken o.s.v., og
den skal være deres hjem under turen.
Bunde fødselsdage i Københavns afdeling.

7C år: Maskinsnedker M. Kjær, Carlsgade 1, S., den
18. august.

CU år: Maskinarbejder Rieh. Jensen, Enghavevej 118, V.,
den 28. august. Vi ønsker hjertelig til lykke på dagen og
alt godt fremefter. Københavns afdeling.

Naveroplevelser anno 1953
I teltet en aften ved Middelhavet.

Bedste naverbrødre!
Ja, det er altså „Gandhi", der har

fatten pennen, Ja, som A. B. skriver,
når inan har været ude i længere tid,
bliver oplevelserne en selvfølge.
Nå, men da jeg sidst i februar, efter

at vi havde forladt Tunis, mødte de
andre i Alger, var stillingen den, al
Henry stod for at tage hjem, A.B. ar¬
bejdede som kleinsmed, og „Orm" var
uden arbejde, dog havde lian haft ca.
14 dages job som møbelsnedker og 4
timers job som skiltemaler. Da vi så
havde gået dér nogle dage, regnede vi
ud, al uden arbejde tærede det for me¬
get på vore småmønter. Vi kiggede så
hen på min guitar. „Skulle vi ikke
prøve al gi' den i gårdene?" Nå, ja,
det var da forsøget værd, og næste
dag i middagsstunden log vi afsted
med guitaren over nakken. Vi ville
forsøge på restauranterne i spisetiden,
og jeg skal ærligt indrømme, at vi
ikke var videre stolt over situationen,
vi havde jo ingen autorisation dertil,
så vi måtte passe på „panserne" og
fortrinsvis lage yderkvartererne.
Endelig dristede vi os ind et sted

og spurgte om lov hos tjeneren. „Ja,
værsgo"", og så fangede vi an med
nogle af vorl hjemlands vemodige
sange, bl. a. „Når somren er til ende".
Derefter sang jeg et par solo, mens
„orm" gik rundt med askebægret. Idet
vi skulle til al gå igen, er der en, der
siger på lollandsk: „Del slap I sgu
godt fra, hvo ska' I hen?" — og så
viste det sig at være smed Madsen, der
havde monteret vindmøller i Marokko
og nu var på hjemvejen efter 3 års
rejseri. Den var fin fin med spilleriet,
men altså for risikabelt, så efter en
tid holdt vi inde. „Orm" begyndte at
sælge pudseklude, og jeg tog et smut

sydpå og var væk fra Alger i 16 dage.
Min tur gik over Atlasbjergene til

Djelfa og videre gennem karavane¬
passet til oasen Laghouat, derfra til¬
bage over Djelfa og østpå til Bou-
Saada og Alger. På den tur mødte jeg
en masse flinke mennesker, men auto¬
stop var så godt som umuligt. Som
f. eks. en aften jeg stod og havde ven¬
tet i 6 timer uden nogen bil havde
passeret. Det var i en ganske lille by
midt i ørkenen, og det er sin side af
sagen at slå telt op, når man er solo.
Jeg ville så prøve at finde natlogi hos
en af de 3 hvide familier i byen og
gik først til vognmanden (forudseen¬
hed), men han henviste mig til skole¬
læreren, der igen sendte mig videre
til lægen, og stor var min overraskel¬
se, da jeg blev modtaget med ordene:
„Jaså, Ni er dansk", det viste sig at
være lægens kone, der var stockhol¬
mer.

Jeg blev gæstfrit modtaget med af¬
tensmad og en god seng. Næste dag
kørte lægen mig videre i sin vogn (ca.
100 km) og overrakte mig ved afske¬
den en kasse kiks (300 stk.) samt en
flaske rom, som jeg skulle nippe til,
hvis jeg frøs eller var sløj, og jeg vil
sige, at jeg frøs noget så gevaldig de
næste to dage, men så var flasken
også tom.

1 Laghout fik jeg lov til at slå teltet
op i haven til legionens befalings¬
mænd, og de forskellige familier var
helt vilde for at få lov til at invitere
mig til spisning. Jo, det var herlige
dage.
Men jeg blev nødt til at tage noget

af vejen med rutebil, og det er heller
ikke så dyrt, når man har fået pruttet
prisen ned. Og så begynder færden.
Araberne sludrer i munden på hin¬
anden, og det er ikke småting, de

medbringer i vognen. Alt muligt, som
de skal have solgt eller har købt al
forskellige ting, så galt høns og får-
Så der var et festligt leben, mens man
skramler frem ad veje, der er dår¬
ligere end nogen dansk markvej.
Ved tilbagekomsten ventede vi nogle

dage på en pakke, der skulle komme
dertil til min fødselsdag, og da var det,
vi traf de lo andre naver, som vi var
sammen med i Algers araberkvarter
en søndag, og vi var ude for et par
dramatiske oplevelser, da vi ville fo¬
tografere et særlig interessant kvarter-
Dette gik en araber på nerverne, han
kom farende med en kniv og svingede
den vildt i luften og råbte op, så vi
fortrak hurtigt. Den anden oplevelse
skete lidt senere, da vi var ved at blive
bestjaalet af et par professionelle
lommetyve; den ene havde lige fået
fingrene på tegnedrengen, men jeg fil'
givet ham en ordentlig en over lab¬
berne, og de forsvandt på et øjeblik
—• ellers var de ikke sluppet så bil'
ligt.
Nu er vi kommet til Spanien — et

pragtfuldt land med en meget smuk
natur —- og herlige mennesker, men
lidt for nysgerrige. Som f. eks. for¬
leden dag, da vi ankom til en lille by-
Vi slog os ned lige i byens udkant og
skulle proviantere, og mens jeg blev
og passede på rygsækkene m. m., ord'
nede A. B. det fornødne. Da jeg så sa'l
og ventede, synes jeg, al det var da
mærkeligt, at ikke mere end 3—4
stykker sad og betragtede mig, men
så kom løsningen: rundt om hjørnet
svingede en procession af ca. 100
kvinder og børn (nu må I ikke sig®
1-2-3, det er løgn), og nogle af den>
bærende på brød og andet, som A. B->
der med sine 192 cm ragede op i mid'
ten, havde indkøbt. Det er sådanne
småting, man aldrig glemmer.
Med naverhilsen. G h a n d i.
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Vejene førte ikke til Rom
for de fem unge svende fra Brandbjerg

Fra de fem unge håndværkere fra
Brandbjerg håndværkerhøjskolen, der
forsøgte at klare fodluren til Rom —

medbringende en kærre — har vi
modtaget følgende:

Kling, kling, klang,
vi er de raske naver,
kling, kling, klang,
alverden rundt vi traver.

Ja, sådan lyder refrainet i en af
vore gode gamle naversange. Måske
har vi fem unge naver af 1953 været
lidt for friske, da vi troede, at vi kun¬
ne trave det meste af Europa rundt

Smått och gott från Stockholm.
Klubbens minst bereste medlem

liar varit den verksammaste. Så säger
alla om Erik Lindgren.

★

Av alla föredetta eller nuvarande
medlemmar liar ingen varit i Japan
ej heller i Australien men eljest i alla
världsdelar.

★

Klubbens Långfredagsfrukost slutar
ibland på aftonen samme dag.

Vid svenneaftnar får inga damer
vara med.

★

13 var länge vårt ödesantal vid mö¬
ten, vid svenneaflnar, vid utflykter
alltid 13. Sista dagen punchen var fri,
13 flaskor.

★

Aldrig träter naverna innerligare än
då del gäller danskt eller svenskt
kaffe.

•k

Malmkvist-klubbens egen konstnär
frågade.
"Heter det; klubben blev stiftad el¬

ler instiftad?"
"Bildad sa ja, det borde en bildad

nav" —

"Åh dra åt" — — —

•k

När klubbens ekonomi var dålig
gjorde vi koinpanjonskap med slaktare
om lokalen. När ekonomien blev
bättre slaktade vi kompanjonskapet.

★

En av klubbens poeter skrev en sär¬
skild klubbsång för Stockholm alt
sjungas unisont. Han har själv sjungitden solo ett par gånger!!

★

Mången ung "svend" från Danmark
eller Norge liar för första gång spisatkräftor i Stockholm. Att det är lä¬
ckert, kan en var förstå, då filmstjär¬
nor reser ända från Italien hit uppför at I åter igen få vara med på enkräftskiva.

★

En naverlustresa med båt till Upp¬
sala år 1915 tog 6 timmar och kostade
(1) en kr. Återresan med tåg kostade
kr. 1,75 och varade en timma.
Ack ja!

★

En gammal nav i St. reser sedan 28
år tilbaka cirka 35 k.m. om dagen och
går till fots en timma. Han vill för¬
söka bevara sin spänst.
Mån tro han lyckas?

G.

med 600 kr. på lommen og uden mu¬
ligheder for at skaffe sig penge ved
ærligt arbejde. For det kan vi nemlig
ikke. I de små lande som Holland og
Belgien gik det udmærket, men Frank¬
rig — ja, — når det kniber lidt med
haigter, så kan det hænde, at lian fæg¬
ter. Det gjorde vi også, og vi klarede
os igennem landet med skindet på
næsen, selv om vi nogle dage måtte
nøjes med tørt franskbrød og vand.
Men når nøden er størst, er hjælpen
nærmest; bedst som vi sad i en vej¬
grøft og gnaskede af det alenlange
franskbrød, holdt der pludselig en
dansk bil ud for os, og ud stiger en
herre, og han stikker os 1500 fr. Hvor¬
dan resten af dagen gik, skal jeg ikke
nævne noget om.

Så nåede vi Italien, men her op¬
dagede vi, at det var for stor en mund¬
fuld for os; vi måtte opgive at gå
igennem dette store land, hvis vi ellers
skulle klare os uden at tabe alt for
meget i vægt. Vi forsøgte at fægte os
igennem, men den gik ikke. Italiener¬
ne var ellers meget interesseret i os
og vores mærkelige køretøj. Vi er in¬
gen steder blevet overbegloet, som vi
er blevet det i Italien, men når vi
kom frem med brevkortene, så for¬
duftede de lige så hurtigt, som de var
kommet.
Det var en bitter pille at sluge, da vi

så os nødsaget til at tage toget til den
schweiziske grænse for at klare øko¬
nomien.
Men vi har også haft dejlige dage

sammen med herlige mennesker. I Hol¬
land blev vi næsten overall modtaget
med stor venlighed. Et sted blev vi
inviteret ind på kaffe, senere fik vi
også aftensmad, og til slut skulle vi
blive der natten over. Der har været
dage, hvor vi har truffet sammen med
andre farende folk, og vi har udveks¬
let oplevelser over et glas bier eller
en flaske vin. Vi har ligget ved det
blå Middelhav og ladet solen bage på
vore nøgne kroppe. Det er alt sam¬
men noget, som vi sent glemmer. El¬
lers kan man ikke sige, at der endnu
har været noget særligt 1'or os at lære
indenfor vort håndværk. Det skulle
lige være Holland. Der får man ind¬
trykket af, at de har bedre evner end
danskerne til at lave fikse og elegante
huse, ligesom alt det gamle er yderst
velholdt. Men når man så kommer til
Frankrig, så fristes man til at tro, at
håndværkerne ikke beskæftiger sig
med reparationsarbejde. De bruger
ikke at kalke husene, de får lov Iii at
stå i cementfarven lige Iii pudsen fal¬
der af, og så bliver de endda ikke
repareret. Vi har kigget en del på ny¬
byggeriet i de forskellige lande, men
der har ikke været stort for os at lære,
det var bedre, om de lærte lidt af os,
men det er jo ikke så nemt, når man
ikke er for godt inde i sproget. Men
vi håber, der bliver mere for os at
lære i Schweiz i Tyskland. De fe ni.

STOR NÄVERFEST I PORT ELIZABETH
Port Elizabeth, 7.-7.-53.

Gode naverbrødre!
Her går alt vel i afdelingen, nogle

kommer, andre rejser, men det sidste
halve år har vi dog kunnet mønstre
15—25 Iii hulemødernc. Vi har også
et godl lokale med el piano, så når vi
har sludret lidt, sætter et af de musi¬
kalske genier sig op til tangenterne,
og så lyder der en god navermelodi og
do. sang. Vi har holdt generalforsam¬
ling, og hele bestyrelsen er gået over
på andre hænder, idet bestyrelsen alle
bestod af Christiani & Nielsens tøm¬
rersvende, og da firmaets arbejde her
er ved at afslutte her i byen, og ingen
af os ved, hvornår vi får marchordre
eller „køreordre", besluttede vi at lade
nye folk overtage vore job for at de
kan komme ind i del hele, inden vi
forlod byen. Bestyrelsen blev valgt
som følger; Formand (genvalg) Viggo
Hagedorn-Hansen, kasserer Erik Chri¬
stensen, sekretær Birger Christensen,
alle tre 28, 4th Avenue Valmer, Port
Elizabeth.
Den 18. juli har afdelingen 1 års

fødselsdag, og festkomiteen er i fuldt
sving, og der er alle tegn på, at det
bliver Port Elizabeths største dansker-
fest og en naverfest, der vil huskes
fremover.
En af de første uger skal hele

klubben hen og se H. C. Andersen-
filmen, der får premiere her; der er
indtegnet 30 stk. (Filmen får først pre¬
miere i Danmark i september, red.).
Klubbens medlemmer består af næ¬

sten alle kategorier indenfor håndvær¬
ket; smede, elektrikere, mekanikere,

maskinarbejdere, tømrere, og de kom¬
mer fra alle egne af gamle Danmark.
Med naverhilsen.

Hans Junker.

Christiani & Nielsens sydafrikanske
datterselskab har fået overdraget byg¬
ningen af en 450 m lang bro over
Uingenifloden ved Durban, og broen
skal stå færdig om 2 år. R e d.

Svendene fra Nordafrika bestjålet.
En lille lynhilsen fra os vandrende

svende. Har været ude for et kedeligt
attentat på vor fælles kasse i Madrid.
Samtlige penge samt „Gandhi"s pas
gik tabt; ved hjælp af telegrammer og
konsulat samt en garanti indbetalt
hjemme kom vi pr. log til San Se¬
bastian og videre pr. blaff og kartof¬
felmarker til Basel, hvor vi er i godehænder hos Magnus, så nu glider det
igen og kan ellers melde all vel her.
Har sludret med de 5 fra Håndværker-
højskolen, de er for hjemtur. Har iøv-
rigt fået nok af rødvin, idet vi 1
Frankrig camperede oven på en 3-400"
liters cisterne; ved hjælp af et bam¬
busrør fejrede vi forskellige fester, vi
var bagefter; nu er vi nået til pinsen
54.

Sluttelig en kraftig naverhilsen fra
Leif Rasmussen (A.B.) og Wagn-Aag^Nielsen (Gandhi).

i i

Enhver berejst i ind- og udland
bør stå som medlem af navernes
internationale organisation C.U.K-



HVOR NAVER MØDES
^an huske på vatsen,
Uden ^ravetøj om halsen,

stok og med randselen pä;
rifl mangled humøret

Var veiei end pieret
»9 støvlerne mangled en tå.

Kling, kling, klang
vi er de raske naver

Musik i stuen og naversang

CAFE »TEMPO«
Saxogade 3 . Eva 35152

CAFE »ÆGIR«
Ægirsgade 16 . Ta. 35202

>CApt 23«
;skildsgade oi

Sgjsw
♦|feon
AstaS|LStrandvej

^ordreKp'CAFEEN
•^uiSrvei 20

»VALBY KRO«
Skolegade 2 A
Valby 35033
CAFE »LYGTEN«
Vig Petersen
Lygten 29 . Taga 35190
»DET GRØNNE
HJØRNE«
Stefansgade 41. Ta. 35050
Inviter Veninden i
LYGTE KROEN
Hillerødgade 23.
Aaben til kl. 1 Nat. —
Fra kl. 16 Hygge- og
DansemusiK.
THORKILD JAKOBSEN
1. Kl. Køkken fra Kl. 12
Lang Smørrebrødssedd.
Byens smukkeste
Krohave
TA. 35.040 —

■11 - 19 - 20 og Taxa
til Døren.
GAFE
»MIDDELGRUNDEN«
Amagerbrogade 135
Sundby 35200
Ny Indehaver:
Fru Ellen Frøkjær
Andersen

CAFE »PALÆET«
Klerkegade 9
Byen 35282
CAFE
»BAVNSBOBGLUND«
A. M. Olsen
Bavnsborggade 19
Nora 35191

BOUG'S ØL- OG
VINSTUE
Overgaden n. Vandet 43
Sundby 8090

CAFE »SALLING«
P. H. Madsen
Jyllingevej 2. Da. 35047
CAFE »CENTBUM«
Edv. Quist
Buddinge Hovedg. 160
Søborg 4213
CAFE »GL. TORV«
»Huset med det grønne
Træ)
GI. Torv 20 . C. 8786

CAFE »OLUF«
Olufsvej 2 . Tria 35225

ORDRUP KBO
Ordrupvej 114
Ordrup 35110

»TBE FLASKER«
Lyngbyvej 70 . C. 6319
Velkommen i
»LIVJIÆGERKROEN«
Willemoesgade 54
Øbro 5488

»MEINUNGSKROEN«
Meinungsgade 15
Nora 35189

Bestaurant
»MARGKMANN«
Brolæggerstræde 9
Palæ 8678

Bestaurant
»LILLE SLUKEFTER«
Strandvej 137 - Hellerup
Ilelrup 35014

CAFE »NØRREHUS«
Griffenfeldtsgade (i
C. 13.499

CAFE »GBÆNSEN«
M. Weiss
Aagade 110 . No. 35075

CAFE »MOSEN«
Pr. Charlottesgade 2
Nora 7706

CAFE »MUNKHOLM«
Griffenfeldtsgade 23
Nora 35073

CAFE »MØNTEN«
Holbe rgsgade 28
Byen 35515

AALBOBGKBOEN
Carla Petersen
Sallingvej 29 . Fa. 35065
AABHUSKBOEN
Aarhusgade 1. Tria 35201
KONGENS ENGHAVE
(Henry Larsen)
Stubmøllevej 9, Va. 35083
CAFE BAUEB
Werner Hansen
Viborggade 46.
Tria 35196

»BELVEDEBE«
Viggo Thomas
Sjællandsgade 2
Nora 35183

»BONDESTUEN«
Frederiksborgvej 27
Taga 35099
CAFE »TODE«
Todesgade 6 . No. 35006

BBØNDBYØSTEB KBO
Brøndbyøstervej 105
Rødovre 251

»BYENS KRO«
Ny Indehaver
Frk. E. Hedvig Andersen
Møntergade 8 . By. 35589i
CAFE »HJØBNET«
Korsgade 70
Nora 35207

CAFE »HUSUM«
Poul Elmelunde
Slotsgade 38 . No. 35106

ISLEV KBO
Islevhusvej 93
Bella 35045

CAFE »VAABEN«
Fru Erna Sørensen
Backersvej 51. Su. 351661
CAFE »FBEMTIDEN«
Hans Wolter
Kalvebod Brygge v.
Dybbølsbroen
Palæ 8055

»CARL'S BODEGA«
Svendsgade 1. Eva 35250
CAFE »CAPBI«
Østerbrogade 238
Central 6481

CAFE »FLAGET«
S. Boulevard 62
Eva 35141

Spiserestauranten
»GODTHAAB«
P. S. Maaelev
Bentzonsvej 23
Fasan 35035

CAFE »EGELY«
Edith Ångstrøm
Elmegade 23 . No. 352651
CAFE »ELM«
Elmegade 15 - Nora 53121
CHBISTIANSHAVNS
AUTOMATCAFE
Elith Henriksen
Torvegade 49-51
Amager 1
CAFE »44«
Bantzausgade 44
Nora 35208

CAFE »DYBEHAVEN«
S. Boulevard 7'2
Eva 35024

»CARL«S KRO
Strandboulevard 59
Øbro 1150



RESTAURANT »GORM«
Amagerbrogade 258
Sundby 35Ü95

»SLOTSKAFEEN«
Slotsgade 10
Nora 35204

CAFE»PRØVEN«
Løgstørgade 8
Tria 35081

KAFFESALONEN
»DEN GRØNNE BAR«
J. Jørgensen
Buddinge Hovedgade 124
Søborg 35009

GAFE »ERIK«
Valdemarsgade 24
Eva 2552

CAFE »START«
Lyngbyvej 6
Ryvang 35062

CAFE »RAHBEK«
Vesterbrogade 147
Vester 7069 KAFFEBAREN

Jens Sørensen
Finsensvej 18
Fasan 363

CAFE »CARLSBORG«
Skelbækgade 46. C. 7679

CAFE »SLOTTET«
J. P. Wigandt
Klerkegade 15
Byen 35465

CAFE »RANDERS«
Smedegade 12
Nora 35308CAFE »TREKANTEN «

Viktoriagade 7.
Eva 35095 Velkommen

»PIOS OLE«
Schønbergsgade 4
Eva 35453
Altid velholdt billard og
mors egen hjemmelavede
mad

KAFFEKROEN
Godthåbsvej 211
Fasan 1261
Her serveres den gode
kaffe — Tag Deres fro¬
kost med — billige fro-
kost- og middagsretter
Hyggelig have.

CAFE »UNDER LINDEN«
Nordre Frihavnsgade 67
Tria 35195

HAANDVÆRKER-
CAFEEN
(Fru E. Nielsen)
Smedegade 11
Nora 35094

Restaurant
»SERAFIA«
Thorsgade 5
Taga 35127GAFE »VIBORGHUS«

Viborggade 7(3
Tria 35176

»ROSENVÆNGETS
VINSTUE«
Rosenvængets Allé 7
Central 6919

»DAN«s KAFFEBAR
v. fru Sørensen
Holmbladsgade 87
Amager 7297

CAFE
»SLOTSKÆLDEREN«
Fortunstræde 4
Central 11537

CAFE »HERMOD«
Edv. Hansen
Vordingborggade 2
Tria 35173

KAFE »SUNDBY-
VESTER«
Skollandsgade 13
Sundby 35111

KONGEDYBETS
KAFFESALON
Amager 8513
Kai Faurschou
Am. Boulevard 128 A-B

CAFE »STOFFER«
Øster Farimagsgade 11
Byen 35428AUTO-MATEN

Istedgade 136
Eva 1249 CAFE »STANDSEREN«

N. Farimagsgade 76
Byen 35641

RESTAURANT
»LAURITS BETJENT«
Ved Stranden 16
Byen 35501

Besøg
H. Jørgensen
HÄND VÆRKERCAFEEN
Absalonsgade 40
Eva 35263

KAFFESALONEN
Olaf Romberg
Holmbladsgade 15
Sundby 5955

CAFE »SORTE HEST«
Vesterbrogade 135
Eva 4432

HARRESTRUP KRO
Vigerslevvej 278
Valby 35119 »KAFFETUDEN«

Skt. Pederstræde 36
KØBEINHAVNERSTUEN
Gust Sindahl
Absalonsgade 7 A
Eva 35215

CAFE »SOLITUDEN«
Solitudevej 4. Nora 35275CAFE

»HAUSERPLADS« 16
Hauserplads 16
Central 4442

Besøg
CAFE »STEGE«
C. B. Ibsen
Dannebrogsgade 56
Eva 35256
Godt madsted - Hyggelige
lokaler - God betjening

KAFFEBAREN
Oehlenschlägersgade 15
Eva 35131
Her er kaffen altid god
Billige frokost- og mid¬
dagsretter

»KUPEEN«
Alb. Poulsen
Stengade 34
Nora 35186

KAFE »HANEGAL«
Vingårdsstræde 9
Byen 35621

KROEN »KILDEVÆLD«
Østerbrogade 167
Ryvang 35067

CAFE »DET GYLDNE
KRUS«
Kapelvej 1
Nora 35048

KAFFEBAREN
Gasværksvej 29
Eva 1782

KAFE »STOP«
Rantzausgade 15
Nora 35306CAFE »HEKTOR«

Tagensvej 73
Taga 35121

AALHOLM KAFFEBAR
Roskildevej 173
Valby 35073

CAFE »BODENHOFF«
Carl Damhave
Bodenhot'i'splads 8
Sundby 35227

CAFE »SØNDERMAR¬
KEN«
Wm. Larsen
S. Fasanvej 82
Valby 35118

CAFE »HALVMÅNEN«
Landemærket 51
Byen 35511

ÆKVATOR
Kaffe- og spisesalon
Borupsallé 122
Taga 8203
Lækre frokostpakker —
Varme retter — Middags¬
retter udbringes

AAGE's CAFE
Dannebrogsgade 19
Eva 4675

CAFE »ALLOTRIA«
Korsgade 45
Nora 35016

»TAGENS KRO«
Henri Rasmussen
Jagtvej 145 - Taga 35166
Hyggelig have - Godt
madsted

CAFE
»HILLERØDGAARD «
Ny indehaver
Edith Hansen
Nordre Fasanvej 182
Fasan 35165

CAFE »KILDEN«
Husumvej 83
Bella 35047 »REGINA« KAFFEBAR

Griffenfeldtsgade '39
Nora 35202

CAFE »STJERNEN«
Nansensgade 30
Byen 35676

»DEN HØJE STUE«
E. E. Andersen
Fiolstræde 21
Byen 35227

»HARALD's KRO«
Vigerslevallé 23
Valby 35099

KAFFEBAREN
»PRINSEN«
Borgergade 59
Palæ 9326

KAFFEBARERCAFE »HOLMENS
MINDE«
Elo Thøvesen
Toldbodvej 24
Byen 35635

»DEN GYLDNE OKSE«
Dronninglundvej 10—12
Damsø 7666

HALMTORVETS
KAFFEBAR
Th. Ipsen
Halmtorvet 5
Eva 35031

KAFFEBAREN
Farvergade 12
Ny indehaver:
Fru Aggersbøl
Byen 3802

»RIGSCAFEEN«
Ryesgade 90
Tria 35048

»DET HVIDE HUS«
Tingvej 81
Sundby 35141 KAFFEBAREN

Langelandsvej 24
Fasan 35082

CAFE »RAVNSBORG«
Ravnsborggade 16
Nora 35262

HØJBRO KAFFEBAR
Højbroplads 19
Byen 35452

»HOS ANNA«
Halmtorvet 50
Vester 4056 »PETERSBORG«

Bredgade 76
Central 6059

KAFFEKANDEN
Istedgade 98
Eva 3440

KAFFESALONEN
»STEFAN«
Nørrebrogade 171
Taga 35001

BAREN
Valby Jernbanestation
(Aa. Bech Petersen)
Mellemtoftevej 1
Valby 8415

KAFFEBAREN
Gunh. Nielsen
Søborg Hovedgade 91
Søborg 35015

CAFE »PER JØRGEN«
Borgergade 124
Byen 35677

KAFFEBAREN »NORA«
Jagtvej 52 A
Nora 35030

J
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kaffesalonerne
\ ester Farimagsgade 11
Alf- Palæ 8470
NØrrevoldgade 27
i ''Byen 35522
E^Rokvist
kaffebaren
E. Ryle
honningens Tværgade 26%tn 35189

kaffebaren
Gothersgade 15
Hyen 35166

BALI KAFFESALON
Blegdamsvej 36
Nora 35069

KAFFEBAREN
Marianne Pedersen
Ravnsborggade 23
Nora 2119

ERLING SØRENSEN
Tømrermester
Midttoftevej 18

- Glostrup 1678
C. J. LÜSBERG
Smedemester
Dr. Tværgade 42
Palæ 207

MURERMESTERFOR¬
ENINGEN
for Glostrup, Tåstrup, He¬
dehusene og Omegn
Hovedvejen 99
Glostrup 2186

^AAKANDEN«
E. E. Nielsen
Ågade 90 - Nora 35052 lAclftugiMtecler

LARSEN's KAFFERAR
More Regnegade 26
jj^g_269Q
kaffebaren
»thingstedet«
av. Aa. Jensen
Skolegade 1
Valby 860

KAFFEBARENSt. Kongensgade 90Byen 35531
Her er kaffen god
»SAN DOMINGO»H. Boelmann
Amagerbrogade 73Am. 6308
VIGERSLEV
KAFFESALON
Vigerslevvej 125Valby 35060
BRYGGENS KAFF-BARReykjavikgade 1

KAFFE- OG
SPISESALONEN
Nansensgade 19
Palæ 1195

KAFFE- OG ISSALONEN
(E. Sponholtz)
Guldbergsgade 2
Nora 4299 y

KAFFEBAREN
»NAPOLI«
W. Henningsen
Falkonerallé 92
Nora 35196

MURERMESTERFOR¬
ENINGEN
for Lyngby og Omegn
Viggo Stuckenbergsvej 1
Lyngby 4182

SKANDINAVISK
SKOTØJS-MAGASIN
Østergade 55
Central 3511 - 9611 - 13411

KARISE HOTEL
Østsjællands bedste
madsted
Telefon Karise 10

Lad udflugten gå til
LYNGE KRO
Vi liar festsal til 150
personer
Godt madsted
elf. Lynge 2 — 123

Spis og bo på
GlLL's 1ED KRO
Godt køkken. Stor nave,
Rimelige friser
Telefon Græsted 17-

Lad turen gå til Rågeleje
og spis på
1UGELEJE KRO
Godt køkken
De er også velkommen
med madkurv
Telf. Rågeleje 5

Vi tager til
DALBY KRO
—■ der er maden go
Sal til 150 personer.
Nær skov og strand
Telf. Dalby 9

GERSHØJ KRO
ved Roskilde fjord
v. K. Juul Madsen
Telf. Skibby 52 pr. Kirke-j
kyllinge.
Samme vært som Grandi
Cafe. Hestetorvet »Ros¬
kilde«. Nyrestaurerede lo-|
kaier. Roskilde 863

ØLSTED KRO
ved Frederiksværk
Den store kolde anret¬
ning kr. 5,95
Stor og lille sal med plads|
til 250 personer
De er også velkommen
med medbragt mad
Telef. Ølsted 130

ventL^-^n611 rePare
Stort udvaT • færdi6 til aftalt tid.g i nye og brugte fyldepenne.
Niels heri pyldepennev£RKSTED

ingsensgade 22, Palæ 7072.

København

res, medens De

—0vJ<5

VERNER BØRLUNDJENSEN
BlikkenslagermesterStrandgade 32Amager 5938
HENRY NIELSENStenløsevej 88Bella 6508
CentralvarmeanlægKedel- og FabriksanlægCyklefabrikkenA. NV.
Stadion
Cykler - Bårne- og Duk-kevogne
Østerbrogade 79Central 3704
BEYER & JENSENElektriske anlægrederikkevej 12Helm« <«"•

PETER SØRENSEN
Farve- og Tapethandel
Frederiksborgvej 199
Søborg 1611

tan«,» ' petersen
Am'Etl1glands8v,jar^handel
Ait fiLL77

og nialerv:i rer

KULHUSETS
Isenkram & Farvehandel
Øresundsvej 51
Amager 4899
POUL KNUDSEN
Malermester
Vigerslevvej 314
Valby 9427 v

ERNST HENNINGSEN
Malermester
Køllegaardsvej 52
Yrsa 1649

______

K. HELLER PETERSEN
Maskinsnedkeri
Amager Strandvej 407—
411 - Kastrup 3017
GOTTLIEB BERG
GI. Køge Landevej 384
Hvidovre 1770
Køber alt gammelt jern
og metal

ALADDIN FARVE- OG
TAPETHANDEL
T. Bjerregaard Larsen
Brubergsgade 1
<Hj. af Overgaden o. V
92) - Eundby 3372

Møtalvarefabrtiken
A. F. A.

Warburgsgade 2
Sundby 5822
M1SSIONS TRYKKER IET
v. O. Siebuhr
Bernstorffsgade 21
Minerva 2543

K. POULSEN
Malermester
Frederik Mi's Gade IG
Nora 7021

H. N. HANSEN
Malermester
Sydtoften 15
(ilostrup 281

PAUL BANG
Juveler - Guld - Sølv -

Ure
GI. Kongevej 142
Vester 3490

TAGE BARSHØJ
Murermester
Lillegaards Allé 58
Yrsa 1989

Hilsen fia
Nørgaard Petersen
Brønshøj vej 15
Bella 2271

LORENTZ MØBELSTEL-I
FABRIK
Bjelkes Allé 11 C
Taga 7755
Møbel- og Sovesofaslel
A. NARVØS EFTFL.
v. Skræddermester Otto
Jensen
Svingel 3 - Amager 7091

EINAR JENSEN
Murermester
Pile Allé 7, F.
Vester 6027

POUL MIKKELSEN
Murermester
Hindholm Allé 19
Kastrup 1921
HARRY NIELSEN
Murermester
Stock fielhsvej 22
Godlhaab 2070

Slagtermester
TAGE OLSEN
Enghave Plads 7
Central 1530

L. SVENDSEN
Snedkermester
llusumgade 18
Taga 7010
Speciale: Skydedørsskaln
N. BRØRUP'» EFTFL
Smedefirma
Raadinandsgade 52
Central 2540

OLUF ANDERSEN
Tømrermester
GI. Køge landevej 728
Brøndbyvester 330
AAGE V. JENSEN
Tømrermester
Strandvej 437
Ordrup 8»75
MARIUS NIELSEN
Murermester
Dalstrøget 10
Søborg 1101

BØRGE JENSEN
Tømrermester
Edv. Falcksgade 5 V.

EDWIN WÄRME
Malermester
Linde Allé 4
Nærum 99

E. PIHL MORTENSEN
Tømrermester
Marsalavej 5
Amager 6811
HOLGER RASMUSSEN
Tømrermester
Milanovej 8 A
Sundby 5086
CHR. FR. PETERSEN
Tømrermester
Vandtårnsvej 114
Søborg 1314

NÆRUM SE (VICE
Motortransport
Nærumvej 90
Nærum 244

WERNER JØRGENSEN
Malermester
Henrikholms Allé 46
Vedbæk 275

CHR. BRANDSTRUP
Murermester

Olesvej 5 - Vedhæk 229
BRDR. GARNERA
Terrazzomestre
V. E. Gamborgsvej 12
Godthåb8007

nordsjælland
B. CHRISTENSEN
Blikkenslagermester
Sanitets- gas- og vand¬
mester
Karlshøjvej 42
Lyngby 5316
LYNGBY FARVE¬
CENTRAL
W. Olsen
Lyngby Hovedgade 44
LYNGBV
MØBELMAGASIN
v. Snedkermester Hans
Nielsen
Lyngby Hovedgade 26 A
Lyngby 105

TAGE HOUNISEN
Skrædermester
Stationsvej 17
Vedbæk 203

JENS BRUUN
Tapetserermesler
Toftevang 30
Lyngby 4008
HANS P. RASMUSSEN
Blikkenslagermester
Skovvej 1
Holte 1762 |
MOGENS PETERSEN &!
IVAN KCNZEL
Aut. Gas- £ Vandmester
Hyldeager 9 pr. Vedhæk
Trørød 189
J. BRANDSTRUP
Aul. Elektroinstallatør
Kastanievej 4 pr. Vedbæk
Trørød 198
benny købke
Installatör
Kj»havevej 54 pr. Vedbæk
Trørød 207
BRDR. V. £ M. "HANSEN#
Metalsliberi
Bakkevej 22 pr. Vedbæk
Trørød 213
1IOGLNS i i PELT
Snedkermester
Malmbcrgvcj 13 pr. Holt«
Trørød 374
I v. PEDERSEN
Cigarbåndsfabrik
Rundforbivej 100
Nærum 121 I
a. hansen andersen
£ søn
(Torben Andersen)
Smedemester
Ant. Gas- og Vandmester
1 '11 v. M. ■ ■ i.

J. NÆSBY PEDERSEN
Snedkermester
Henriksholms Allé 24
Vedbæk 599

ERIK V. CHRISTENSEN
Bygningssnedkermester
Bæverstuen 13
Bagsværd 1505
"Bagsværd
AU 1 O-SERVICE
v. Knud Kjeldsen
Hovedgaden 89
Bagsværd 1950
PETER ØSTERGAARD
Murermester
Vibevænget 45
Bagsværd 956
Smede- og
Maskinarbejdernes
Fagforening
Helsingør Aideling

Hustømrernes

Fagforening

Helsingør Afdeling

allerød

PE1ER KJIL
Anlægsgartner
Solliøj
Kollerødvej
Allerød 557
AUTOBØRSEN
v. Poul Rasmussen
Frederiksborg 28
Allerød 100
Belon varetaliriken
»MØDESTEN«
v. Poul Petersen
Lyngevej
Allerod 231 u

MØNSTERBAGER IET
Tokkekobvej 30

Allerød 178
k. FAUKBYE
Glarmester
V. Heisesvej 16
Allerød 431

p. o. henrichsen
Malermester

O. BENGlSSuN
Isoleringsmester
Kongevej - Blovstrød
Allerød 507
Isolering af koldt- og
varmtvandsanlaig
KAI NIELSEN
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og \ andmester
Pr. Valdemarsvej 13
Allerød 46
~S. POULSEN
Malermester
AJlerødvej 20
Allerød lo8

vordingborg

KNUD WlhNBERG
Malermester
Vinkelvej 19
Allerød 379

N. P. HANSEN s

Smede- og Maskinværk¬
sted
Jerntrillebørfabrikken
Dan.
Blovstrød - Allerød 19
7. E. MORTENSEN
Smedemester

Køllerød - Allerød 275

ALFR. LARSEN
Malermester
Algade 112
Vordingborg 737
GERNER JOHANSEN
Installatør
Nysaad - Telf. 52
AKSEL NIELSEN
Murermester
Kuskevej 16
Vordingborg 642

HANSEN & CHRISTEN¬
SEN
Murermestre - Entrepre¬
nører
Lundevej 1
Allerød 369 y.
JOHS. HANSEN
Murermester
Frederiksborgvej 54
Allerød 356
MLH. OLSEN
Murermester

Bakkevej 17 - Allerød 527
KNUD PETERSEN
Murermester
Bakkevej 27
Allerød 364 v

BØRGE £ HENRIK
BLUMENSAADT
Snedkermestre
Toftevej 21
Allerød 444 x

F. H. MØBLER

VIGGO ROST
Trappe- og Gelænder¬
snedkermester
Rønne Allé 28
Allerød 387 u

L. J. MOGENSEN's
SØNNER
Tapetserermestre
Algade 44
Vordingborg 92
Møbler - Boligmontering
SYDSJÆLLANDS
VULKANISERINGS-
ANSTALT
Næstvedvej 6
Vordingborg 379
E. GEHN. JØuGENSEN
Bogbindermester
Algade 64
Vordingborg 964
HANS-KJELLi LUND
Snedkermester
Københavnsvej 46
Vordingborg 978
HENR. HANSEN
.Malermester
Valdemarsgade 18
\ordmgborg 657
E. HASS
Statsaut. Elektroinstal¬
latør
Aa. Clausen £ Co.
Algade 46
Vordingborg 200
PETER GRAYERHOLT
Urmager - Guldsmed
Algade 81
Vordingborg 573
CHR. LARSEN & SØN
Snedkermestre
Algade 92
Vordingborg 374
AUTO-PETER
Vagn Petersen
Valdals Allé 1—3
Vordingborg 285

11 - Allerød 235

HAMMERSHOLT
Trævarefabrik
Aug. Jørgensen
Hammersholt pr. Hillerød
Allerød 189 v
B. NISBETH
Tømrermester

Lyngevej 56 - Allerød 360
BORGE ANDERSEN
Tømrermester

Allerødvej 15 - Allerød 23
NIELS LARSEN
Tømrermester
Blovstrød - Allerød 67 u

H. JORGEN LARSEN
Urmager - Optiker
M. D. Madsensvej 1
Allerød 313

KARL A. RASMUSSEN
Murermester
Nygårdsvej 10
Vordingborg 661
FREDE POULSEN
Snedkermester
Søndermarksvej 13
Vordingborg 1069
VORDINGBORG
ELEKTROMOTOR
K. Hoppensach Sommer
Kirkestra-de 1
Vordingborg 650
Først - Størst
BOYE OLSEN
Sadelmagermesler
Boulevard 23
Vordingborg 1161
VORDINGBORG
JERNSTØBERI £
MASKINFABRIK
Vordingborg 16—17
JOHS. NIELSEN £ SON
Bagermestre
Nyråd - Telf. 111



^^x^i\rukueTNINGBadstuegade 4
Vordingborg 11*33
VORDINGBORGJERN- OG PRODUKT¬FORRETNINGOtto Hansen
Københavnsvej 9Vordingborg 99~kXTaa. hansen-A.ut. InstallatørAarsleftsgade 13
Vordingborg 971~OLUF P. OLSENGlarmager
Algade 39
Privat Aarsleffsgade 9Vordingborg 1160"T^RTJOHANNESSENMurermester
Rødstotte Skov pr.Nyraad - Telf. 19 x

E. G. RASMUSSEN
Autoreparation
Færgegaardsvej 73
Vordingborg 1213
VORDINGBORG
AUTO-VÆRKSTED
A. Svensson
Jernbanegade 16
Vordingborg 646

VILH. NIELSEN
Tømrermester
Parcelgaardsvei 6
Slagelsfe 2588
ALFR. FREJØ
Guldsmed
Bredegade 5
Slagelse 1048

RICH. E. PETERSEN
Skorstensfejermester
Valdalsallé 2
Vordingborg 307

ANKER SØRENSEN
Skræddermester
Absalonsgade 1 A
Slagelse 963

E. M. DANIELSEN
Statsaut. Installatør
Algade 18
Vordingborg 378

ERIK SØRENSEN
Blikkenslagermester •

Aut. Gas- og Vandmester
Vestergade 36
Slagelse 1625 - 3045

AX. RASMUSSEN
(Hansen & Søns Eftfl.)
Blikkenslagermester
Gas- og Vandmester
Algade 143
Vordingborg 485

SLAGELSE

Handels- & Landbrugsbanken A/s
Gi. Torv Slagelse 1700

Arbejdernes kooperative Byggeselskab /s
N- Stationsvej 22 Slagelse 3168

Slagelse Trælasthandel A/s

Danasvej 16 Slagelse 2828

Grønvold & Schous Trælasthandel

Slagelse

søn' 1ENgrFRG &
Malerfirma

- Entreprenør
^akjærsgade 5

J^8elsej275^
v?ibL olseN'^ygaardsvej 25
Slagelse 1774
Hårdt tffp ,og finer

FAGPnSARBEJDERNES1AGPORENING
Sla8else

SØI-V

g«ldsmed jf Deres
»medes

Slagelse

136

THS. MORTENSEN
Malermester
Stenstuegade 15
Slagelse 2094
CARL M. JENSEN & SØN!
Automobilforretning
Eriksgade - Slagelse 1158
Spec, cylinderudboring
H. P. CHRISTENSEN &i
SØNNER
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Løvegade 30
Slagelse 1341 - 614
VESTSJÆLLANDS
KNALLERT- & MOTOR-
FORRETNING
Slotsgade 29 A
Slagelse 231 - 2928
VALD. WEISE
Skorstensfejermester
Glentevej 1
Slagelse 1083
MØNSTERBAGERIET
v. Eig. Møller
Mariendals Allé 5
Slagelse 749
R. MADSEN
Tømrermester
Holbergsgade 7
Slagelse 778
SVEND GUNDTOFT
Ure & Optik
GI. Torv 8 - Slagelse 157

SLAGELSE STOLE &
MØBELFABRIK
v. J. V. Nielsen
Skelskørvej 37
Slagelse 852
SLAGELSE
MASKINSNEDKERI
v. C. W. Christiansen
Jernbanegade 26
Slagelse 317
SLAGELSE
AUTOKØLER-SERVICE
v. Oscar Hansen
Frederiksgade 12
Slagelse 2089
REIMERS KONDITORI
Schweizerplads 3
Slagelse 293
CALTEX SERVICE
STATION
v. Svend Jacobsen
Hj. af Sorøvej og Hol¬
bækvej
HANS ANDERSEN
Blikkenslagermester
Enghave 13
Ny Holmstrup
Slagelse 717
SV. AA. NIELSEN
Aut. Installatør
Klostergade 8
Slagelse 1910
MAX HANSEN
Terrazzomester
Kalundborgvej 66
Slagelse 2567
DEN GAMLE
KLEINSMED IE
J Gregersen
Skt. Mikkelsgade 25
Slagelse 247
J. B. ESPENHEIN
Aut. Installatør
Frederiksgade 14
Slagelse 159

H. ASKHOLM
Skomagermester
Løvegade 18
Slagelse 3055
E. STEUDEL
Tømrermester
Kalundborgvej 13
Slagelse 1285
CHR. NV. & FOLMER
PEDERSEN
Malermester

Landsgrav - Slagelse 32
ERIK F, OLSEN
Murermester

Valbygårdsvej 28
Slagelse 3023
KAJ PETERSEN
Smedemester

Valbygård
Slagelse 1064 x
HANS HANSEN &
SIGURD HANSEN
Murermester
Skælskørvej 71
Slagelse 972 - 2296
FR. SØRENSEN's
SØNNER
Karosserifabrik
Grundlagt 1895
Valbygårdsvej 4
Slagelse 12
KAJ ESPENHAIN
Tømrermester
Hansensvej 14
Slagelse 3158
A. BECH
Malermester
Skt. Pedersgade 27
Slagelse 862
BØJE CHRISTENSEN
Mekaniker
Aut. B. S. A. Forhandler
Løvegade 10
Slagelse 2236
EMIL HANSEN
Malermester
Gækkelundsvej 6
Slagelse 37
Auto-sprøjtelakereri
AUG. JENSEN
Malermester
Skel skørvej 16
Slagelse 2039

H. A. EHLERS
Murermester
S. Stationsvej 36
Slagelse 354
P. E. BARDENFLET
HANSEN
Auto-Pladeværksted
Sorøgade 12
Slagelse 2414

SVENo AAGE NIELSEN
Bødkermester
Løvegade 28
Slagelse 1149
EJNER JOHANN ESSEN
Snedkermester
Vestergade 19
Slagelse 2453

H-

SVEND NIELSEN
Murermester
Østerbro 13
Slagelse 2514

AA. JENSENS
Maskinsnedkeri
Fruegade 33
Slagelse 2517
P. I. HANSEN & SØN
Smedemester
Bredegade 18
Slagelse 274
FREDE CLAUSEN
Tømrermester
Ny Næstvedvej 1
Slagelse 2117

C. A. LINDBERG &
Malermestre
Løvegade 60
Slagelse 618 - 2388

SØN POUL CLAUSEN
Snedkermester
LI. Valby
Slagelse 3089 x



1 FREE's
Metalstøberi
Rolighedsvej 18

S Slagelse 2401

POUL EGEDE
Blikkenslagermester
Set. Mortensgade 5
Næstved 601 y - 3215

HANS NIELSEN
Tømrermester
Kindhestegade 15
Næstved 1827

CHR. LAURIDSEN
Murermester
Bag Bakkerne
Næstved 1946

SLAGELSE
CEMENTSTØBERI
E. Jørgensen
Kalundborgvej 24
Slagelse 288
S. RASMUSSEN
Skrædermester
Skt. Mikkelsgade 13
Slagelse 1381

AXEL ROSEiNKVIST's
Autoværksted
Farimagsvej 3
Næstved 2363

PEDER PEDERSEN
Murermester
Fensmarksgade 12
Næstved 2733

T. A. MEDING's
Tømmerhandel A/S
Femøvej - Næstved 1478
Alle Bygningsartikler

KAI MØLLER
Mekanisk Værksted
Ringstedgade 217
Næstved 2922

SYDSJÆLLANDS
ELEKTROVÆRKSTED
v. Ove Christensen
Købmagergade 10
Næstved 1306

PAUL EBIK JENSEN
Malermester
Kildemarksvej 79 A
Næstved 1986

Vulkaniseringsanstalten
»AKTIV«
v. H. S. Larsen
Ringstedgade 36
Næstved 1267

M. FRANK
Blikkenslagermester
Fynsvej 5
Næstved 2906
AKSBLTOBVS
FABVEHANDEL
Akseltorvet 6
Næstved 621
TH. HANSEN
Sadelmagermester
Østergade 28
Næstved 1319
G. H. CHRISTIANSEN
Murermester
Skyttemarksvej 45
Næstved 1834 u

LARSEN & HANSENS
MASKINFABRIK
Smedegade 18
Slagelse 2320.

SNEDKERNES
FAGFORENING
Næstved afdeling

MASKINFABRIKEN
SANDVED
v. Carl Hansen
Skt. Mikkelsgade 24
Slagelse 2037

NORDISK VENTILATOR
CO. A/S _

Næstved 3000
Ventilationsanlæg og
lnfttekniske anlæg

FRITS NIELSEN
Murermester
Møllegårdsvej 9
Næstved 451

CARL A. ANDERSEN's
EFTFLG.
Glarmester
v. Ein. Jensen
Jernbanegade 8
Slagelse 212

CHR. ØSTERGAARD
PEDERSEN
Mekanisk værksted
Brogade 9 - Næstved 3227

C. JØRGENSEN
Skomagermester
Ny Østergade 3
Næstved 809

GUNNAR JENSEN
Tømrermester
Herlufsholmsvej 7
Næstved 1476

K. E. LARSEN
Murermester
.Grimstrupvej 41
Næstved 594

HERM. V. HANSEN
Bagermester
Vestergade 29
Slagelse 1175

A. I. OLSENS
Drejeri
Elievej 3
Næstved 2753

KNUD KNUDSEN
Manufakturhandel
Stålgården - Ringsted-
<r:i 11 e - Næstved 441

EDV. FALCK & SØN
Smedemestre
Kindhestegade 7
Næstved 746

F. RASMUSSEN
Auto- & Møbelpolstrer
Skovsøgade 6
Slagelse 2722

KARL NIELSEN & CO.
Statsaut. Installatør
Kindhestegade 26
Næstved 309

trævarefabriken
barko
Farvergade 7
Næstved 1994

TRÆINDUSTRIARBEJ-
dernes
FAGFORENING
Næstved afdeling

SLAGELSE
SØLVSMEDIE
v. Sigfr. Jacobsen
Skt. Knudsgade 13
Slagelse 1801

KARL FOG HANSEN
Bagermester
Brogade 3
Næstved 1632nauta-boat CO.

Næstved 2248

CHR. JENSEN s SØNNER
Tømrermestre
Entreprenører
Præstøvej 50 A
Næstved 2508 - 870
S. "BRUDSØ
Sadelmager & 1 apetse-
rermester
Vordingborgvej lb
Næstved 134 - 859

SI ORGAARD & SØN
Entreprenører
Gallemarksvej 31
Næstved 1001

a maskin"arbejdernes
fagforening
Næstved afdeling
HUSTØMRERFORENIN¬
GEN I NÆSTVED

henriksen &
hansen
Murermestre
Ringstedgade 114
Næstved 1255 - :c!7

HeLM. VABNGAARD
Bagermester
Bredegade 9
Slagelse 1240

EWALD JØBGENSEN
Malermester
Amtmandsgade 5
Næstved 2154

MASKIN & METALINDU¬
STRIEN WEDIA
Valbyvej 61
Slagelse 1909
FOLMER JØRGENSEN
Murermester
Skt Jørgensgade 14
Slagelse 2485

b V lows
MODELSNEDKEBI
Ramsherredgade 21
Næstved 2274
SV. NIELSEN
Mekaniker
Karrebæksvej 6
Næstved 1535

NÆSTVED
NÆSTVED AUIO-
elektro
Præstøvej 1
Næstved 2943
Hilsen fra
KAJ ANDERSEN
Ewi-Sko
Vaderupvej 63
Næstved 2201
'dansk metalskilte
INDUSTRI
Ringstedgade 23—25
Næstved 2102

HERM. A. KÄHLER A/S
Keramisk værksted
Næstved 291

E. VERGMANN
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Kindhestegade 4
Næstved 251

VORDTNGBORGVEJENS
BAGERI
v. Poul Kusk
Vordingborgvej 5
Næstved 374
ERNST JOHANSEN
Beslagsmed
Ny Østergade 7
Næstved 395
"HANS OVE HANSEN
Kleinsmedemester
Thorsvej 16
Næstved 3320

BLIKKENSLAGERNES
FAGFOBENING
Næstved afdeling
A. AMUNDSEN
Kleinsmedie & Maskin¬
værksted
Kaievej 1 - Næstved 2108
AA. E. CHRISTIANSEN
Klei nsmedeméster
Amtsmandsgade 1
Næstved 1206
Installation af central¬
varme, w. c. og bade¬
værelse -

wir tab jensen1 errazzomester
Præstøvej 2
Næstved 2775

EWXgJpbGAARD
Skomagermester
Vordingborgvej 12Næstved 3079 x

elekS M4SKIN- "
V- Poul Johansen
rensmarksvej 7Næstved 3040
NÆSTVED um

PETER JENSEN
Tømrermester
Thorsvej 7
Næstved 1012

HALVOR BRESK
Skiltefabrikant
Riddergade 4
Næstved 2266

««cr
N. Hansen
Fixvej 5
Næstved 2160

NÆSTVED"-
KRANSEBØJLEFABRIK
Carl Hansen
Aaderupvej 164
Næstved 2344
E. JACOBSEN
Karosseriværksted
Slagelsevej 70
Næstved 2011 x

A. HOUMAAE & GU.
Malerfirma . ,

(Houmaae & Knudsen)
Brandtsgade 22—24
Næstved 830 - 2233_

Snedkermester
CARL JENSEN's
Møbelmagasiner
Grundlagt 1855
Hjultorvet - Næstved 349

hansen &
FREDERIKSEN
fpJ;KGas" °8 VandmestreJernbanegade 4I Næstved 1793



H. a'' 'J''!*11m sfesten. Siddende fra venstre: Kaj Andersen, kassereren Leo Lassen, æresmedlem af Sk. C.U.K.,
liniil nsen' sekretæren Jørgen Christensen, formanden Hans Rasmussen, formanden for Københavns afdeling,
stående . ng's'ruP> Bent Wentzlau, Axel Sørensen, næstformanden Kjeld Duelund. Til højre for formanden ses
p£ 1 ^ t0^' formanden f°r Odense afdeling, Carl Mortensen.

Juli sa u'.æu® s.dagen lørdag den 4. beviset for sin berettigelse og vil også Hvis stemningen var lidt svag i star-
haus zup o0!' Züriclinaverne i „Zunft- langt ud i fremtiden bestå som en ten, så tog den en hurtig vending, så-
delingejjjj Vn 1"\lec'en f°r at fejre af- levedygtig organisation til gavn for de snart den sidste danske wienerbasse
sal var
farver.

P,

ns rn ° . 011 acJac "i_ icvcuj&iiö ni i
• srnukt'^6 beståen. ^en store rejsende håndværkere. H. A. Hansen havde veget pladsen på bordet for det

Pyntet i de nordiske nævnede til slut nogle interessante tal dejlige „Hürliman Bier", et ufejlbar-
i'orrna ^or udbetalte understøttelser, medlem- ligt middel — det ved vi jo alle.

Velkommen' HanS Rasmussen, bød mer m. m. fra de svundne 50 år, som i det følgende kvarter var koncert-
k°mst til uS rcttede en særlig vel- afdelingen nu har bag sig, og bad til sanger Kaj Andersen „toneangivende".
langvejs fr dem' der var kommet sidst festdeltagerne om at rejse sig og Med klangfuld røst sang han danske®f de hie' r ær formændene fra to sammen med ham udbringe et tre- Sange, a. udtog af Carl Nielsens^ a r 1 !u 111 '§e afdelinger, nemlig foldigt leve tor C.U.K. „Maskarade", „Danmark, nu blunder",
,i,i. **A u r lo n . n „ - y t\ cl — _ j _ rr ' r-< i(,elinr.lnS OR i- ''.'Vso n fra Odense af- Derefter rungede Zacha Friis' gamle '
^'»enhavns S I' a n g s t r u p fra jubilæumssang ud i den gamle Zunft- konipaeneret af „ »V'''/'1 Vf^smedlen, j rnt Endvidere til sals fjerneste kroge, hvorpå forman- Männefchor" amsten fra Zurlch
i, ..Ben d»; , U-K- H- A- Han" den for Københavns afdelingen, Emil „ J

" S- Rum koloni"s formand, Spangstrup, fik ordet for at overbrin- rulledes C.U.K.-filmene fra kon-
^erbror, bor>i!'P ,sam' en gammel na- ge de bedste lykønskninger og hilsner |ressen °8 Hamburgfesten. Emil
Vøbeiihavn er Svend Garvig, til Ziirich-afdelingen fra C.U.K.s lio- sPangstrup kommenterede. Mange af
Eftcr ' vprlhpstvrplsp nn KnWnhavnt nfrtnlinrr OS f'k herved lejlighed til at Stifte

saiin" at hf
som8 ' 1)1cv o

ter , j ° c
sanp« ,at have sunget „Den danske ,Han h™?1? uen speciel hilsen fra tid

?Plæst

Vm en
3r:iikk« i.»

o- ligere Zürich-naver i Københavns af-rdet givet til sekretæren,
telegrammerne og lyk-
C.U.K.s stifter, Peter

— ivU 111 111(,

*r
i;a grund af sygdom og sendte „C.U.K-

~~"s lykønsknin

Zurich" de hjerteligste lykønskninger. 0aense-naverneDesuden var ■>- ■ 'ir.a konsulater^ . telegrammer
n 0Ckll',l". ,n<r ' Bern Zürich'"'gsbreve afd<-llngen, 0g lykønsk-
?øbenhavn I Aarhus, Hillerød,!0,rt ^kønskn1 ,et me«et smukt ud-'scn. ngsbrev fra hovedbesty-

nærmere bekendtskab med nogle af de
personligheder indenfor C.U.K., som
vi kun kender af omtale eller fra bil¬
leder i „D.f.S." Endvidere fremvistes

Det
danske kongepars besøg på Grønland",
som vakte stærkt bifald.
Først omkring ved midnatstid var

deling. icuci

Derpå kom formanden for Odense den et smukke farvefilm:
fra KrenTiV™ "iel afdeling, Carl Mortensen. Han frem-

1 -

me ufh' r hævede til indledning, at der intettilstede ved festen
tejegram var fra Odense afdelingen,
fordi han selv ønskede at bringe

^ program for]). Qg man
bl. a. gensynet med Zürich!" fästslög°han, at Sik derefter over til den sidste del af8ens,y"el mcu 6 <

festen som varede til kl. 5 morgen,naverlivet hernede nu var en del an-
^ veksl(jde nu ; hurtig rækkefolge

rich6 iCS1927—28. Selve byen "og dens mellem lystige „sving-om"er og små
atmosfære har stadig noget char- ffd" *1
UgTok ogTå andedeednesP,nurnendr den- sit besyv med til underholdningen.Ir °refter fik nf. ugiiwa wfjoa auu^iic-uv.o nut v-uu ucii" - o

n s e n orH . ens festtaler, H. A. gang, for da havde de allesammen ål Særlig fortjener at nævnes: H. A.1 OrrlPt T^l _ V ° . TT TT< .i Tvt'nde i strømperne, det har de skam ikke Hansen, som gav Fajstrup Jensens
mere. Men dennegang kan han ikke gamle slager om maleren, der faldt

p sirlpsnrino fnr Inn lnr ned fra stilladset, Vagn Bech Hansen
ed, og hun har tøjsnoren °g Ester Bürkler bragte et vellykket

Skild^ietafTafdrfn ^ Cn 1C

ko ,gatoriske n,wk Foreni"g
1903 ^^ttedes 'Ti186 af C U K-
glj ' til afdeln « kongressen i ^mt "f det liv?6" af 1 dag- Vi fik et fyldte tale med at sige tak til Zürich- stående „fidus" med H. A. Hansens

Zürich i ej naverliv, der her- afdelingen for dens indsats igennem gamle bohéme-hat. Waldemar Søren-
len,T' på et vk, f-11 efter årh«ndred- de 50 år og udtrykte ønsket om, at se" gjorde virkelig god „fyldest" som
ter ioiiet På nJl o„„Sp,un.kt var med- den måtte bestå langt frem i tiden, til alsidig, talentfuld selskabsmand, Else
<<d

^enskr
l'erlod indlraf der, ligesom CJJ.K."Zürich. ' ° misk figur i sig selv.gen°b"

p v U, Og rlo °
"C tf i edslutnin grænsebommene sen et muntert causeri over naver- stemningen var på sit højeste. I gåse¬
tilst. Zürich"i.1! atte.r °P' st°d "vet i gamle dage og nu; det høstede gang gik det så til 2. kl. restaurant på
Ve,. lBll1n'ngen f til at modtage fortjent bifald. Derefter sang vi den Zürich Hauptbahnhof, hvor en stor

nu t j 0 mange unge na- fortræffelige jubilæumssang, som naverflok samledes for at få en hjerte-( * derved u^e^0kalet i besid- Waldemar Sørensen havde forfattet og styrkning før hver drog til sit.lavde „C.U.K." leveret ladet trykke til lejligheden. J. C.

frak® sgennemgde ff af,d®lingens V,v og
obli " andinavi«v ir -e ^r' gøre store sidespring, for han har
km gat°riske t;n__ forening Zürich"s „lillemor" med, og hun har tøjsnoren

hvil- med i kufferten. musikalsk indlæg med sang og guitar-
in , --"Stina c maJ Carl Mortensen sluttede sin humør- klimp, Hans Basmussen viste en ene-

sk,, i af det livT 8 ' dag' f'k et fyldte tale med at sige tak til Zürich- stående „fidus" ■

'stallet p4 "uspunict var med- den måtte bestå langt frem i tiden, tit """"'u'» »cianausiuom., "«"•
.32 beKVnrt!r ,0 «lade naver. Ef- fortsat gavn og glæde for de unge Marie gav små smagsprøver på sine
"Skerne 6 ' tynde stærkt håndværkere, der rejser ud for at dyg- evner som fortolker af jydske dialekt-

')S ig udbrt i°k- da den anden ver- tiggøre sig. Derpå udbragtes et leve for digte, og Bent Wentzlau gjorde en ko-
'j r den først' ,nd,raf der, ligesom C.U.K. Zürich. misk figur i sig selv."•de 1 forening" ,ang ^stands- Da der var sunget en rask naver- Og således sluttede Zürich-afdelin

e s t o d rüfSJlvet. men forenin- sang, bragte Waldemar Søren- gens jubilæumsfest som den skulle, da
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FORENINGSMEDDELELSER j
Bern. Efter en vellykket huleaften hos Willy Frandsen

i restaurant Schanzenstube torsdag den 2. juli, vedtoges
det at samles igen om lørdagen i Schanzenstube, da vi
denne dag ville få besøg af Waldemar Gunthel med frue,
gamle „Jesper" og flere andre tidligere Bernernaver fra
Danmark. Vi samledes ved 19-tiden til spisning: dansk
bøl med brun sovs og ostepind. Formanden Emil Søren¬
sen bød velkommen, og velkomstsangen blev sunget. Vi
var 18—20 naver og naverpiger samlet, og det blev en
glimrende huleaften, hvor der blev fortalt mangen god
historie og sunget adskillige naversange, og „Minderne"
blev sungel stående på stolene og arm i arm. Det siger
lidt cm stemningen. Da kl. var i, og det var lukketid,
takkede Emil Sørensen og gæsterne af. Vi unge fortsatte
privat til the og dans til den lyse morgen.
Med naverhilsen. E. P.

Zürich. Gennem de sidste to måneder har vore lørdags-
møder været godt besøgt. Der er den rigtige naverånd til¬
stede med „lystighed og bægerklang", når naverne samles
i hulen.

Afdelingens arrangementer har gennemgående haft god
tilslutning, og medlemskurven er stigende. Hvad kan vi
torlange mere? Det skulle lige være kontingentet, som en
hel del er kommet bagud med. Vi henstiller til alle med¬
lemmer om at ordne deres mellemværende med kas¬
sereren.

Vi havde ellers ventet en meget stor tilstrømning af
malere hertil, men malerstrejken, som satle ind i begyn¬
delsen af sæsonen og varede i 9 uger, satte desværre en
stopper for tilgangen.
Der er en livlig deltagelse i vore månedlige keglespil.

Den 10. maj afholdtes el præmie-keglespil med mange
line præmier og mange deltagere. Vandrepræmien, et
sølv-kaffeservice, som udsatles for over 20 år siden, gik
over i Sigmund Knudsens hænder.
Tirsdag den 2. juni samledes en munter naverflok lil

en sammenkomst med 35 funktionærer og tillidsmænd
fra Carlsberg bryggerierne, der var på studierejse i
Schweiz. Det foregik i restaurant „Milano". Ølmænd +
Carlsberg øl + naver = en mægtig aften!
Lørdag den 27. juni havde vi besøg i hulen af 32 gamle

Schaffhauser-naver. Det var en gemytlig aften med sange
og naverhistorier. Til erindring om besøget fik vi over¬
rakt en stander med et smukt silke-dannebrogsflag samt
en naverdukke, iført det rigtig gamle valsedress.
Lørdag den 4. juli rullede vor jubilæumsfest af stablen.

Besøget var godt, dog ikke overvældende. Vi havde ventet
at se endnu flere af vore ældre landsmænd denne aften.
En nærmere omtale af festen findes andetsteds i bladet.
Medens „D.f.S." er i trykken, afholder vi vor ordinære

generalforsamling, som finder sted den 25. juli. Den 1/2.
august tager vi på bjergtur. Turen går over Melchsee —
Frutt — Tannalp — Engstlenalp — Jochpass — Trübsee
— Engelberg. Der overnattes i Berghaus Tannalp (ca.
2000 m o. h.). Desuden deltages i den schweiziske Na-
tionalfeier med bål. Vi håber på godt vejr og stor del¬
tagelse.
Næste måneds keglespil finder sled søndag den 16. au¬

gust i restaurant „Einsiedlerhof".
Med naverhilsen. Jørgen Christensen, sekr.
Hillerød. Husk hulemøderne 1. og 15. august i naver¬

gården, Slangerupsgade 38. Den 15. august får vi besøg
i hulen af vor gode ven og naverbror Otto Krøll og hu¬
stru fra Düsseldorf, og så møder vi mandsstærkt op.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
København. Til hulemødet den 19. juni var en lille

trofast flok samlet om det runde bord og lik en hyggelig
aften. Da vi i ferietiden ingen hulemøder holder, sam¬
les de naver, der ikke ligger på landet, hos „Calle på
Naverkroen. — Den 6. juli samledes vi igen I or at spørge
nyt, bl. a. var der en hilsen fra Max Francke, der des¬
værre f. t. må opholde sig på kommunehospitalet. Hilse¬
nen bringes hermed videre. Læg nu mærke til program¬
met. Fra midten af august lægger vi ud igen og håber
på stor tilslutning. .

Med kraftig naverhilscn Erik Jensen, sekr.

Los Angeles. Det er med stor sorg at skulle meddele,
at vor gode og afholdte naverbror Peter Keysen afgik ved
døden den 6. juni og blev begravet den 9. juni under stor
deltagelse. Ca. 90 "lo af naverne var mødt. 6 naver bar
kisten. Kapellet var fyldl til sidste plads. Efter begravelsen
samledes naverne i en lille kro ved et par krus øl tor al
ære hans minde — netop som Peter Kaysen ville have
det. Stor i ånd og vid, i sandhed har vi i Peter Kaysen
mistet en prægtig naverbror. Æret være hans minde.
Med naverhilsen. II arry Lu n d s d a 1, sekr.
Odense. Hulemødet den 11. juli. som var besøgt af H

medlemmer, var en gemytlig komsammen. Vi havde vore
madpakker med, og der var god stemning. Afdelingens
-10 års jubilæum fejres lørdag den 26. september. Nærmere
i næste nr.

Med naverhilsen. E. Vendeltorp, formand.
ltoskilde. Fugleskydningen afholdtes den 21. juni. Vej

ret tegnede ikke godt fra morgenstunden, hvilket vel nok
afholdt nogle i at møde op, men det blev jo et strålende
vejr, og kl. 11 gik vi lil sagen, og resultatet blev: v. vin¬
ge: Hans Grønager ved E. Schmidt Lund, h. vinge: Chr.
Schmidt ved Henry Jensen, halen: tjener Bjerregaard ved
Niels E. Hansen, halsen: Constantin Petersen ved Niels
E. Hansen, brystpladen: Henri Iversen ved E. Schmidt
Lund. Skiveskydning: Niels E. Hansen med 28 point.
Med naverhilsen. E. S c h m i d t Lu n d, sekr.

Slagelse. Formanden for afdelingen her, gartner Frede¬
rik Jensen, fylder den 27. august 75 år. Trods sin alder
er Frederik rask og rørig og altid med et sprudlende
humør. Han træder troligt an på vore gå-ture til Bos¬
lunde og Korsør. — Sadelmagermester Edv. Jensen fylder70 år den 30. august. Jensen må desværre køres i rulle¬
stol, men han følger levende med i all indenfor naverne
og „Den farende Svend".
Slagelse afdeling ønsker begge fødselarer hjertelig tflykke og håber på mange gode år for dem fremover.
Med naverhilsen. Henry Hansen, sekr.

Vejle afdeling har afholdt generalforsamling. Forman¬den åbnede mødet, og Villy Højmark valgtes til dirigent-Sekretæren oplæste protokollen, der særlig omhandlede
naverstævnet i Aarhus; herunder fremkom udtalelser an¬
gående aldersrentenydere. Dette diskuteredes, og efter defaldne udtalelser godkendtes beretningen.Så lik kassereren ordet. Regnskabet for hovedkassen
blancerede med 102,60 kr., lokalkassen med 534 kr. og
udviste en kassebeholdning på 339 kr., endvidere oplystes,at afdelingen har 47 medlemmer. Beretningen godkendtes-Det vedtoges at afholde det årlige ålegilde søndag del120. september kl. 14 på „Hytten". Angående verandaenved „Hytten" havde udvalget nu afholdt møde, og detskulle nu være alvor. Lånet var i orden, og arbejdet ska'påbegyndes den 15. august, og det ventes, at mange m0'der op for at hjælpe. Endvidere vedtoges det at indlæggekosangas i „Hytten". Under eventuelt drøftedes Stock¬holmsturen.

Med naverhilsen. Kai Andersen.
Asado a la Argentina hos Hillerød-naverne.
Atter i år var Hillerød-naverne inviteret til Kjeldsvang'og menuen var som vanlig Asado a la Argentina, noglekalder det her lam på spid, og selveste Freddy Nielsd'stod for Asadoen, og den blev derefter: pragtfuld. Freddyblev eenstemmigt valgt til overstegevender og hjælperen:Chr. Stentoft, til understegevender.
Begivenheden var rygtedes helt til København, Bos-kilde, l'r.værk, Helsinge, Birkerød, Himmelev, Gadevang'og det var en pragtfuld buket naver, der var troppet opog skar løs af lammet. Fin rødvin fyldtes i glassene,mangen skål blev udbragt; et særlig kraftigt for vore her'lige værtsfolk Thyra og Eyvind Henriksen. Vilhelmder med harmonikaen og Naumann med sin mundharpc'

og til dette orkester rungede naversangen udover Nord'sjælland. Vilde ridt udover stepperne å 50 øre pr. gangvakte moro, og senere vankede der kaffe og æbleskivCsamt natmad. En tin aften, som sent vil glemmes!Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr-
lak til foreningen for udvist opmærksomhed ved mi'160 års fødselsdag samt en tak til mine naverkammeratef'

som tænkte på mig denne dag. En særlig tak til forma'1'den Emil Spangstrup.
Med kraftig naverhilsen. Sophus Due Jensen-
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H sangkorar dl, KØBENHAVN

naversanjr(> an|s<emine °g lyst til at dyrke kor- og
Sanger, 0 ' sa meld dig ind i koret som aktiv
^dlemmer mne er alle naver som passive
Sanglokalei. , n80velser hver tirsdag kl. 20—22 i' ernbanekaféen, Nrd. Fasanvej 252.

— Navernes sangkor, stiftet 1923.

Formanden for hovedbestyrelsen for C.U.K., overmontør
Jens Jørgensen, København, der i Aarhus hyldedes 1'or sit

store arbejde for vor organisation.

og berømmede de Aarhuspiger for deres smil. Chr. Win¬
ther talte om svundne tider, og Fugle-Peter hyldede og
udbragte et leve for formanden for hovedbestyrelsen, Jens
Jørgensen, som tak for hans store arbejde indenfor C.U.K.
En sang blev sunget for damerne. „Poeten" imiterede

på fornøjelig måde kendte sangere og sangerinder. Fugle-
Peter, „Pariseren", Højmark m. 11. opfriskede gamle min¬
der, og da middagen var slut, tog dansen sin begyndelse
og sluttede sent.
Det var en naversammenkomst, som vi længe vil

mindes.
Med naverhilsen. Niels Jensen, sekr.
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.Malerstrejken i Zürich endt.
Den 17. juni blev malerstrejken i Zürich afblæst efter

at have varet i 9 uger. Konfliktens parter kom hinanden
imøde og enedes om en forligsordning til fordel for dem
begge.

Næst nr. af „Den farende Svend"
vil på grund af ferie først udkomme ca. den 5. septem¬
ber. Alt stof til september-svenden må dog være redak¬
tøren i hænde senest den 15. august. K e d.

C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K., Kø¬
benhavn.

C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkonto
nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Olgas-
vej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55, 1. sal,
Brønshøj. Telf. Bella 0804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 4. sal, Århus.

Itedaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Telf. Helrup 390 x og 3384.

Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Køben¬
havn. Telf. Valby 983.

Tryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).
Bladet afleveret d. 31. juli



HELSINGØR
WIENERBAGERIET
K. Kræmner
Bagermester
Stengade 20 - Tlf. 585
FR. HANSEN
Snedkeri og modelsnedkeri
Strandgade 14 - Tlf. 1179
CARL PENTER
Sadelmager- & tapetserer¬
mester
Bjergegade 8 - Tlf. 646
SUPER-SERVICE ~
Otto Priisholm
Autoværksted. Benzin, olie,
vask og smøring
Spec.: Motorreparationer
Altid reel betjening
Flynderborgvej 4, tlf. 2480

CARL JØRGENSEN
Helsingör kleinsmedie
Bygningsbeslag og central¬
varmeanlæg
Fredensvej 4 - Tlf. 1242
Værksted: Bjergegade 29

HELSINGØR
GALVANISERINGS-
& FORKROMNINGS-
ANSTALT - Eigil Andersen
Aarhusvej 45 - Helsingør
Tlf. 1978 x - Privat: 2093 y

H. OLSEN
Stengade 11, Helsingør 1211
Værktøj for alle håndværk
såvel eget fabrikat som alle
kendte mærker
Egen import - billige priser
H. E. PETERSEN
Murermester
Svingelport 2 B - Tlf. 1357
AUTO SHOP
.V. Rasmussen
Marielyst Allé 3
Helsingør *850
Dag og nat telefon 951 A
Sturste reparationsværksted
Aut. General Motors forh.
NORDSJÆLLANDS-
SPECIALSLIBERI OG
MASKINVÆRKSTED
Steen Lundsgaard Larsen
Sudergade 2 - Tlf. 2052

OSA KERAMIK
Hanefløjen - Bülowsvej
Helsingør 1928
HELSINGØR
NY PRODUKTHANDEL
Ferd. Petersen
Stjernegade 18 - Tlf. 1391
opkøber alle sorter gi. jern,
klude, metaller
Højeste dagspris
Afhentes overalt

HELSINGØR GIPS-,
CEMENT- & TERRAZZO¬
FABRIK

Fredericiavej 8
Helsingør 927 og 154 u

E. H. RILUM
Aut. Elektroinstallatør
Stengade 65 - Tlf. 661
CARSTEN JENSEN
Snedkermester
Maskinsnedkeri
Ryesvej 35 - Helsingør 2018
MOTORBØRSEN
v. E. Hoffmann
Sudergade 12 A
Helsingør 827
Motorcykleværksted
Køb — Salg — Bytte

MASKINSNEDKERIET
GODTHAAB
Haldur Christiansen
Tømrer- og snedkermester
samt gulvbelægninger
Sudergade 13 - Tlf. 144

MASKINSNEDKERIET
HAMLET
J. Overgaard Christensen
og Fini Christensen
Esromvej 98 - Tlf. 1818
HELSINGØR SAVVÆRK
& MASKINSNEDKERI
Karlskov
GI. Banegaardsvej 4
Helsingør 188
helsingør
elf;ktro service
Willy Ravn
Sabroesvej 1 - Tlf. 698
HAR. ANDERSEN
Malermester
Lundegade 11
Helsingør 1777
JOHS. PETERSEN
Murermester
N. Strandvej 29
Helsingør 204
GEORG POULSEN & SØN
Blikkenslagermester
Skt. Annagade 19
Helsingør 164
HELM. SCHMALZ
Skorstensfejermester
Sthensvej 6
Helsingør 2392
MASKINFABRIKEN
„PILOT"
v. J. H. Jensen
Strandgade 26
Helsingør 1629

AKSEL ERTING
Tømrermester
Belvederevej 9
Helsingør 681
HELSINGØR
BETONVAREFABRIK
Esromvej - Helsingør 2024
H. BREMS-PEDERSEN
Tømrermester
Rogertsvej 9
Helsingør 1813
E. JUUL ANDERSEN
Elektroinstallatør
Sudergade 24
Helsingør 907
OVE HANSEN & SØN
v. Erik Hansen
Malermester
Helsingør - Tlf. 754
E. V. BBETOW
Urmager & guldsmed
Stjernegade 5
Helsingør 1339
HELSINGØR RAMME-
LISTEFABRIK & MASKIN¬
SNEDKERI
Kongevej 17
Helsingør 286
HELSINGØR
TRAADVAREFABRIK
Fiolgade 10
Helsingør 667
J. P. AMDRUP LARSEN
Blikkenslagermester
Gas- & vandmester
Bjergegade 4
Helsingør 2177
AAGE JØRGENSEN
Malermester
Skt. Olaigade 9
Helsingør 157

NAVERNE MØDES
1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF
hilser alle landsmænd

Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned

I ODENSE mødes naverne i

Restaurant CITY
STRØGPASSAGEN

Godt madsted! Tlf. 7565 Rimelige priserHulefar il/. Gränberger (Medlem af C. U. K.)

^lOÆiam A
statsautoriseret elektroinstallatør
Hostrupvej 12, Hillerød. Tlf. 1340
Elektrisk lys og kraft. — Medlem af C. U. K.

RADIO
bør købes hos fagmanden. Alt i
Radio. Noresjællands største fag-
og specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L. P. Hermansen

Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. C.U.K.

NyhavnsFærgekro

Nyhavn 5. Telefon Palæ 6250
1. kl.s køkken og betjening

Holger Jensen Medl. af C.U.K.

Cafe „Det rene (jlas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste fadøl
Samlingssted for gamle naver

Ove Andersen

Hotel Strandborg
Strandgade . Frederiksværk

Tlf. 293

Propre værelser . Godt madsted
Have . Hyggelige lokaler . Billard

Her er navernes hule
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert formål

Kai Fønss Bach
Medl. af C. U. K.

Berejstes Hus
Emiliegade 7 . København F.

anbefales til
familie- og foreningsfester

Indtil 100 pers.Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943
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SCHWEIZER-^ Schweiz har Ira Arilds tid været det store ønskemål for naverne, enten
de nu drog derned på valsen eller som turist. Billedet her viser en lille
landsbys befolkning på vej til messen.

°denseafdeling lejrer 40 års jubilæumOdense afdeling afholder sin 40 ars s|,n|^a« den 26.
skovforeningens lokaler, Slotsvænget ■
SCplbr- W53.

.

d følgende
Feslen begynder kl. 18 med fsellesspismU;

fvl, gemyse og
legeret suppe, hamburgerryg ni. lv OI •8'øntsager, citronfromage, mocca.

.

n kan V1

V V/d et klækkeligt tilskud fra foreningen
Wde dette festmåUW 'Citt.pi» - ■i*''er snis' ^ f°r kun 7 kroner pr. kuvert,
v, preisen1?8,Cn ^orskellig underholdning og bal.,!. I1Jøde o,,1 "her, at samtlige medlemmer med damer

for vi, °8 Være med til at skabe en virkelig fest-
f 'e(llemni„ ^,arn'e afdeling.,0r disSe v®n indbyde venner og bekendte til festen,UVert Prisen på middagen være ca. 12 kr. pr.Sidste f *den 12. s f'or tilmelding til festen er på hulemødet
Me P en,ber.

erllilsen. Bestyrelsen.

En kraftig opfordring til alle
medlemmerne i Københavns afdeling
Alle medlemmerne opfordres til at være med til at

søge fremskaffet et ordentligt hulelokale i København,
det være sig til købs eller leje. En værkstedsbygning,
som evt. kan omdannes til hulelokaler, har interesse,
eller har I andre idéer, sa vi kan få en særpræget hule
i København, der kan være en attraktion. Vær behjæl¬
pelig, hvis i kender sådanne lokaler, vi er altid lydhør
for gode idéer, de skal blive prøvet — vi skulle jo ikke
sta tilbage for Hillerød og Helsingør, som nu har foden
under eget bord. Hing til mig, hvis I mener at have
et tilbud.

Emil Spangstrup, fmd. for Københavns afd.,
Villi. Thomsens allé 48, tlf. Valby 8980.

Nye rettelser til adressefortegnelsen:
Hamborg: Mode 3. lördag i hver måned i hulen „Sänger
Heim", Stresemannstr. 60, Altona. Formand: Andreas
Theisen, Heimbuderstr. 75, Hamborg 13. Kasserer: Ha¬
rald Schv < ider, Stresemannstr. 71, 1., Altona. Sekretær:
Carl Metzdorff, Spargelkoppel 3, Hamborg 20.
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Vort gode, trofaste medlem,
malex Axel Booelsen,

f. i Slagelse 4.-12.-1884, indm. i Københavns af¬
deling d. 1.-11.-1935, er den 19. august pludselig
afgået ved døden. Begravelsen fandt sted fra
Marienbjerg krematorium d. 23. august og han
blev fulgt på sin sidste rejse af mange gamle
naverbrødre.

1 sommer var Axel på hospitalet for et mave¬
onde, som blev vel overstået, han var hjemme
et stykke tid, men måtte så afsted igen for at
blive opereret for en indsnævring i spiserøret,
ikke noget farligt, men et par dage efter var
Axel død på operationsbordet.
Axel Booelsen var typen på en rigtig gemytlig

nav, der aldrig var kostbar med at skrive en god
sang, af hvilke mange var særdeles ypperlige, vor
nye velkomstsang var han bl. a. mester for. Lige¬
ledes var Axel fortræffelig, når han stod op og
jodlede, det var kun få, der kunne som han. Og
til at spinde en ende var han uforlignelig — han
kunne faktisk blive ved.
Axel Booelsen vil huskes for sin indsats ved

vore berømte naverkarnevaller, og vi husker jo
alle Boolsens yndede historie om ekkoet på den
berømte naver-grammofonplade.
Hans navn vil leve videre i »den gyldne bog«,

hvor han har skrevet mange rejseminder, og
hans minde vil stadig leve i foreningen.
Ære være dit minde.

Københavns afdeling.

Håndværkernes Rejsefonds J)anmarks-stævne
afholdtes søndag den 16. august i Helsingør-navernes
pragtfulde naverhule og fik et udmærket forløb. Efter at
formanden for Fællesudvalget for berejste Håndværkere
i Danmark, snedkermester Henry Larsen, København,
havde budt velkommen, valgtes formanden for H.B. for
C.U.K., overmontør Jens Jørgensen, til dirigent og under¬
tegnede til sekretær. Henry Larsen aflagde derefter en
ypperlig beretning om fondens arbejde fra starten i 1937
i Odense, hvor man startede uden een øres kapital. 1
årenes løb er der opsparet mellem 4 og 5 millioner kr.,
og af disse vil der sikkert have aflejret sig en sum i
regnskabet, som først om et par år kan fastsættes nær¬
mere. Nu har Fællesudvalget for berejste Håndværkere
ved hjælp af Håndværkernes Rejsefond og kærkommen
økonomisk støtte fra Irmafonden o. a. overlaget ejen¬
dommen Blaagaards plads 8—10 og heri oprettet sekre¬
tariat for vejledning og oplysning samt fremvisning af
dansk bohave indenfor håndværk, industri og kunst. Fon¬
den har i årenes løb uddelt mange tusind kr. i stipendier
til kursussøgende i udlandet, således i år kr. 5000,—. Ca.
300 tillidspersoner i erhvervsvirksomheder og flere for¬
retningsfolk virker ved salg af opsparingsmærker for vor
sag. Derefter oplæste formanden regnskabet, der balan¬
cerede med kr. 282.300,77. Beretningen hilstes med klap.
I diskussionen deltog bl. a. dirigenten, Emil Spangstrup,
Hugo Nielsen, fru Elm, alle København, Arthur Nau¬
mann, Roskilde, Wallhegn, Bertram, Nymann og Hall¬
berg, Helsingør, Kai Fønss Bach. Birkerød, og underteg¬
nede. Ved valgene til fællesudvalget genvalgtes Kai Fønss
Bach, Aage Knudsen og Hugo Nielsen, og det overlodes
til udvalget at bestemme næste års stævneby.

Waldemar Petersen.

Schweiziske arbejdere på studiebesøg.
27 schweiziske bygningsarbejdere og fagforeningsfolk

har været på studiebesøg i Danmark, hvor man bl. a. har
set en række sociale institutioner, arbejderhøjskolen i
Roskilde, kooperative virksomheder o.s.v. Gæsterne har
ngså haft lejlighed til at histe på repræsentanter for de
danske bygningsarbejdere, og ved en kammeratlig sam¬
menkomst i „Berejstes Hus" torsdag den 6. august blev
der både fra dansk og schweizisk side udtalt håbet om,
at endnu flere arbejdere kunne komme på udvekslings-
arbejde i de to lande.
Til sammenkomsten i „Berejstes Hus" var hovedbesty-

relsen for C.U.K, og Københavns C.U.K.-afdeling indbudt
og deltog hver med 3 repræsentanter, ligesom forskellige
fagforeningsledere var indbudte. Refsgaard fra malerfor-

Til medlemmerne i Københavns afdeling
PROGRAM FOR SEPTEMBER:

Lørdag den 5. september kl. 1930 med damer:
Navernes store årlige høst- og blomsterfest. Entré 1 kr.
Vi gentager sidste års dejlige blomsterfest, som var me¬

get populær. Der bliver fest og sang, og salen er fint
blomster- og høstpyntet.
Husk det er Griffenfeldsgade 7 o. g.

Lørdag den 19. september, Griffenfeldsgade 7 o. g. kl. 20:
Abn. hulemøde.

Lørdag den 3. oktober, Griffenfeldsgade 7 o. g. kl. 19,30:
Æresaften for 3 jubilarer.

Med kraftig naverhilsen. Københavns a f d.
Formand: Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens Allé 48,

2. sal, tlf. Valby 8980. Kasserer: Hans Møller, Vognmands¬
marken K. 2, telf. Ryvang 6479 u. Kontortid: Åbenrå 1,
mandag og onsdag kl. 11—14 samt lørdag fra 14—16,
tlf. Byen 2961 u.

Kunde fødselsdage i Københavns afdeling:
Læderhandler Fritz W. Gluud, Dannebrogsgade 6, fyl¬

der den 20.-9. 80 år.
Sadelmager Carl Bjørn Gøtze, Guldbergs Have 10, 3.,

fylder den 21.-9. 75 år.
I flere måneder har vor gode, trofaste naverbror Max

Francke ligget syg på kommunehospitalet, pavillon 1,
stue 125. Vi sender dig de bedste naverhilsener.

Københavns af d.

bundet var en fortræffelig dirigent, og rejsens leder var
vor kendte naverbror Oscar Rose, der er sekretær i ma¬
lerforbundet i Zürich. Rejsen var formidlet gennem
UNESCO. Fra Danmark gik turen videre til Stockholm.

— Personlig havde jeg den 23. august den glæde påny
at træffe en af de schweiziske deltagere i rejsen, hr.
Fritz Ebi — det skete i naverhulen i zum Pfauen i Basel,
og Eli udtalte sig i overstrømmende vendinger om be¬
søget i København, der havde været ei af turens mest
vellykkede. Waldemar Petersen.

Jeg vandrer ....

Jeg vandrer i Bayern, i Schweiz og Tyrol,
er fri, har fra alting mig løst,
og herligt det er, under sommerens sol,
i vinter, i forår og høst.
Jeg vandrer rundt fra by og til by
og ser alt det, som er kønt,
ser bjerge med tinder så højt imod sky,
og græs, som er saftigt og grønt.
Og søerne smile så yndige blå,
og floderne iler af sted
igennem de lande, jeg aldrig så,
ak — kunne jeg blot følge med.
Men har jeg vandret så vidt omkring
på denne dejlige jord
og set så mange sælsomme ting,
så drager jeg atter mod nord
til landet, med skove og marker og hegn,
med heder og moser og eng,
hvor tiderne skifte med solskin og regn
og mosset er blødt som en seng.
Jeg ser dig, når havet om Danmark går,så vældigt og stærkt imod strand.
Jeg ser dig, når bøgen udspringer i vår,
så skønt omkring søens vand.
Jeg ser dig, når Havet er blankt som et spejl
og himlen er lysende blå
og sundet er opfyldt af hvide sejlfra mange sejlere små.
Og skovsøen med dens dybe vand
og åkander svømme derpå,
og åen, som snor sig langt ud over land,
som blanke sølvstriber stå.

Engang jeg kommer Iii dig hjemfra færd på fremmed strand
og råber, når jeg er nået frem:

Vær hilset mit fædreland. —

P A N.



mæssig henseende er de i mange til-
* im

m fælde ikke på højde med dansk hånd-
wiancre naver i New Zealand værk. °g der er an f0r få; det gæi-3 «I* * v* Æ. «VIw c_i w u J. u xi. der så godt som alle brancher.

Om der er godt at være her, ja, det
l°r 21/2 år siden drog vor gode na- vinduerne så utætte, at sand og sod (ler delle meninger om. Dit hændii,erbror, tømrer Harry Olesen, sam- fog ind til os, så da vi ankom til Syd- f.. _ el'.e ,l y .1 ^,m * jen'fi al]C'r V1en med sin kone (Grethe) og sin ney lignede vi bogstavelig talt en flok n'c 01 e'J 1 > ^ °§ .e es ® °*e*r°r (Robert) og en ven (Eigil) til grubearbejdere. Men trods den stærke trækker at bane sig vej hernede; jegNew Zpnior,^ t * i t. 4. i i j j ^ j .-i . • i selv er blandt de sidste, selvom jeg^eaiand tor at opleve noget nyt. tørke var der dog vand til, at vi kunne , . ,. , . . ' . _ AJ 0tiarrv „-i V , i j, . , D ikke rigtig kan rive mig løs ira tan-wiesen vil særlig være kendt vaske os rene. , * *1 haverne på Færøerne og i Gøte- Eigil og Robert tog næste morgen eJ\.om 'l ..^e. n0Se n> •°r^' hejsen foregik pr. skib med afsted pr. fly, mens konen og jeg in Ts vl1, e s? Jer"t(e er ( °o vm/s „Nimbus". blev i Sydney i 8 dage, før vi tog de ™afl- J,eg havde læst ™ del detI of i . « i "ij ii \ ii j y- dejlige klima, som var her, og det var-t" "re,i' *kriv" H*rry 01e- S På s S V ve

Auckland, den 10,7,53. Sydney, e„ .to, b, SOm vi dog ikk, "
Godp ~ var begejstret ror, sa vi nød det dob- . , . 0 . , , . ,°e naver i C.U.K.! belt da vi ombord på „Wanganella" lel\°8 det reSner' så Jeg aldrl8 harMed dot ovonoi.« , i u i XT- i « i i i n u n t. « a «■ kendt magen. Der er store oversvøm-..

. uti svenske skib m/s „Nimbus seilede under „Golden Gate mod vort , 0IleJste lpo r\rr i - i a i-~ a i a a a i r*/» f inelser, ca. 400 LJ-miles star underj ic jtg og min kone, min bror og endelige mål. Det naededes den 26. te- , 'c , . , , ,Ln ven mprl müh, y„„i j °. , ... , , • i „ vand. Selv om vinteren kan der om
spi'i . Iica JNew Zealand som mal. Vi bruar, en dejlig varm solskinsdag, , ,ajlede fn „ a i < * • ua *. i* j • dagen være varmt, men aftenen og1 Ara Gøteborg den 11. lanuar netop som vi havde tænkt os det. *?. ' &felt, °8 ankom t» Auckland den 26. Vi fandt hurtigt et godt hotel og "«»erne er kølige. En anden uventet
vi i'rar' Etter 6 dages sejlads anløb var ikke længe om at finde ud af, at ? a°eb^f1, el ler e er °_Pper"
De«vaS '>a'mas t'°r at indtage olie. der her var masser af danske, og for . ,-S a ,°^e ,or' a °r(i!el
vi h®,r? Var vi kun her 3 timer, men os så det ud til, at Aarhus måtte være !. "°^ra ?*7 nusser, ja, a evegne.

taxa °S i løbet af en afbefolket, da næsten alle var derfra; æ!'s ^ som"11^Irp11' (tl 01 C e
sa;,...,. t'ik vi beset noget af den senere er der kommet en masse l'ra n". a ruSe „

'ndf«f?^ede by- Vi handlede med de Odense. Vor første „lejlighed" bestod .. K 't>ere "a^er al ,e.? f lu..e"utødte, der J # f • • _ „ • • v. i i* Ole Mortensen, der kom hertil fra Kø-tral? • 1 stedet tor penge fore- i en campermgsvoen, som vi betalte , , „ , . ,. , . ..

Vi nn«lgaretter> sæb«. skjorter m. v. 30 shilling for pr uge, men 2 mdr. benhavn før krigen Aksel Jensen fra
ben Se'"ec'e ækvator og slap for då- senere lejede vi en stue hos en dansk j!1Se' ?r %ar 1 me C, 1 fl a"S .X
ulejlig desværre, det var for megen familie for samme beløb. Jeg fandt rmdt,en, at °S V r?' f(låhsfw/' scutes skipperen, men arbejde på et snedkeri og havde her V,S^a n° a, en so 11 ,a
blev ! fik vi alligevel, og der god mulighed for at tømre lidt møbler dehng sammen I første omgang star-
(liver'6^?61 en dejlig middag med sammen. er VI «kkert kun med tidligere med-
Håb n„ 71 Porede Kap det gode Der er 40 timers arbejdsuge her- lemmer for at lægge en god bund, og
dage. v* refter så vi ikke land i 18 nede, og normallønnen for bygnings- den Vl1 slkkert ,ne§et hurtl8l blomste
til ir.wi ' an'irede op i Adelaide, og håndværkere er ca. 10 pund pr. uge; "l'; . „ .... . ,

til g* tor> at vore billetter gjaldt i flere tilfælde fås overarbejde"og alle 1 m,m, fntld for.sø8er ]je^ at b^Se
sal 5 ' ®J ",ed "Nimbus", blev vi her helligdage, der falder i arbejdsugen, .f hus.' ,mel] belt Planmæssigt er
g« i i xV ,.°B Videre befordret med to- får vi normalt betalt. Fra lønnen de^ lkkf 8ået; sa har det været regn-
"Hrs bourne, hvor vi havde 8 ti- trækkes med det samme 1 shilling og ^ Sa o.a.; der er
n , °phold na /• * i -ir si j kælder under hele huset, og her harei*dnn «V " Desa °g etter 6 penny til sociale formal; der er . , . , . , . . fi , ,-i

ney npe.n ««t i toget ankom vi til Syd- gode sociale forhold her og kendes yi boet de sidste o måneder men til
v.i "sent „k to nætters togrejse, som næppe bedre, og levestandarden er Jul skal dct være 100 °/o-
ligste t()^ l'mmer- Det var det frygte- god. Som overalt i verden er der også Harry Olesen,at køre med, træsæder og her stor boligmangel. I håndværks- Auckland, New Zealand.

Naverstævnet i Frederiksværk
Næste års stævne holdes i KøbC"^else Roskil-

Mea deltagelse af naver fra Gøteb°rg,,dtes det 20. sjæl-
e' København og Frederiksværk a

prederiksværk.
audske naverstævne søndag den - • 3

vjpi:2t på tilslut-

At ferietiden var på det højeste sås tyd_ g
Grand

^ngen, men der var dog ved fællesspisningen V°tel ca. 60 deltagere.
.

samledes interes-
Efter at frokosten var vel overstå ,

Henriksen
'rede til delegeretmøde, medens iu

riae selskab.
Va limerød overlodes at tage sig af det ^"gete8 '«rer, at de var til kegleturnering hos Laur?,en, °8 havde haft det mægtigt m01"

prederjksværk-
11» delegeretmødet bød formanden

og efter
at \trne' snedker Laurits Pedersen, "

^ undertegnede
-bogtrykker Kai Fønss Bach, Birkerød,

_ {ik for-

r
valgt til henholdsvis dirigent og ■

jens Jørgen-
^dnden for hovedbestyrelsen, overmontør

arbej(Jc om
ordet og aflagde beretning over n■ -

u, revi.
delingerne og om lovparagrafer, der

.

d Henriksen.
s n- 1 den efterfølgende debat deltog

jrabrikantØstrup, Boesgaard, undertegnede og
mindede del¬ta» Conrad hilste fra literaturudvalge ^ modtage na-

gerne om, at udvalget vil sætte pris P
fra den nyeretid"n er'ndringer såvel fra den ældre„ræsentanter hilste

fra ovenfor nævnte afdelingers rep
by foreslogesKok Cies afdelinger og til næste års '

.

København,
{»benhavn, Hoskilde og Slagelse Det blev *

s,ævnetenten ' næ.ste stævne. Det foresloges |fr^tning.pf. 1 ma3 eller august, dette toges
Qg et levefor (.e.r. sangen „Når samlet er vor n
ille nløde.

°r C-U.K. sluttede dirigenten det udmærkede

Da besøget på stålværket måtte aflyses, drog vi med
vore damer ud i Frederiksværks skønne omegn, hvor Fre¬
deriksværk-naverne trakterede på øl og sodavand. Der¬
efter tilbage til Strandborg, hvor kaffen ventede og slut¬
telig til fællesspisning på Grand hotel. Efter Laurits Pe¬
dersens velkomst talte Jens Jørgensen om C.U.K.s op¬
gave og en ung svend, elektriker Lønstrup-Hansen, Gøte¬
borg afd., talte med begejstring om de impulser, som
svendene fik gennem C.U.K.s afdelinger og vort blad.
Lønstrup Hansen, der vil huskes fra mange artikler i
D. f. S., bl. a. fra Brasilien og Canada, har siden 1946
arbejdet over hele kloden såvel i land som til søs. —

Boesgaard er jo uforlignelig som rimsmed og høstede af¬
tenens største bifald, og Stephansen, Roskilde, fortalte
muntre historier, selvfølgelig sandfærdige, „Kæde-Kri¬
stian" talte uden manuskript og en herlig sang for da¬
gen fra Monrads pen tog kegler. Filmen fra kongressen
og Hamborg vistes, men lærred og apparat var for ringe
til, at man fik noget rigtigt udbytte deraf.
Festen sluttede med henholdsvis dans og keglespil, hvor

naverne var at finde.

Mange af deltagerne havde været udenlands i år.
Spangstrup, København, hilste fra naverne i Zürich, Boes¬
gaard og Castøe, København, og Bonding, Lillerød. havde
været i Bern, Zürich, Schaffhausen, Kreuzlingen osv. og
kunne hilse fra C.U.K.s stifter, malermester Peter Jør¬
gensen.
Alt i alt en god dag. Waldemar Petersen.

Adressefortegnelsen kommer i næste nr. Evt. ændringer
ligesom alt andet stof senest d. 15. sept. til redaktionen.
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Aarhus. Afdelingen afholdt sin ordinære generalforsam¬
ling den 17. juli. Til dirigent valgtes Fugle Peter. En ny
svend optoges. Protokol, kassererens regnskab samt for¬
mandens beretning godkendtes. Ved valgene genvalgtes
Elikofer som næstformand, V. Simonsen som kasserer.
Forskellige emner drøftedes under „Eventuelt", hvorpå
dirigenten sluttede med nr 47
Søndag den 2. august afholdt afdelingen sin årlige

fugleskydning i Søbyvad. Fuglekonge blev Fugle Peter,
keglekonge Araberen, kegledronning Ingrid Jensen. Samt¬
lige deltagere var enige om, al vi atter havde haft en
yderst vellykket dag.
Med naverhilsen. Niels Jensen, sekretær.

Borås. En lille hilsen fra Borås-afdelingen, hvor alt
står vel til, selvom en del af afd.s medlemmer er spredt
udover Sverige. Kassereren træffes som sædvanlig alle
dage på sin adresse: Völundsgatan 6 A, 3. sal.
Med naverhilsen. Bjarne Eriksen, formand.
Hamburg. Vor kvartårlige generalforsamling afholdtes

lørdag den 18.-7.-53 i hulen Streesemannsstr. 60, hvor
valg af formand og sekretær stod på dagsordenen. Vor
gamle formand, Carl Lundbech, ville ikke modtage gen¬
valg — han ville hvile ud et stykke tid. Der var kun et
forslag, nemlig Andreas Theisen, der er ansat på konsu¬
latet. og han valgtes enstemmigt. Også vor sekretær,
William Poulsen, ville have en pause, og efter nogen dis¬
kussion enedes man om følgende: kassereren, C. Metz-
dorff, der ikke var på valg, bor jo temmelig langt fra
byens centrum, og det kniber for de tilrejsende at finde
derud. Derfor afgav han kassererposten og overtog hver¬
vet som sekretær. Til kasserer blev midlertidig indsat
Harald Schneider, som bor lige overfor hulen. Han har
samtidig hele biblioteket i forvaring, så er det hele sam¬
let på et sted. Det lovmæssige valg af kasserer bliver
foretaget på oktober-generalforsamlingen. Der rettedes en
tak til Carl Lundbech for hans mangeårige formands-
arbejde og til William Poulsen for hans indsats som se¬
kretær. Afdelingen, der tæller 3-1 medlemmer, spare sam¬
men til et kombineret fane- og bogskab; det er lovet
færdigt til vor 51-årige stiftelsesfest i november.
Vore nye adresser er derefter: Formand Andreas Thei¬

sen, Heimhuderstr. 75 (konsulatet), Hamborg 13. Kas¬
serer: Harald Schneider, Hbg. Altona, Streesemansstr.
71, l. — Sekretær: Carl Metzdorff, Spargelkoppel Parz. 3
Hamborg 20.
Med kraftig naverhilsen. Carl Metzdorff.
Hillerød. Med besøg af Otto og Liesel Kröll fra Düs¬

seldorf blev huleaftenen den 15. august særlig vellykket.
Mange medlemmer var mødt op og gav deres bidrag til
aftenens underholdning.
Vi mødes næste gang den 5. og 19. september.
Med naverhilsen Chr. Stentoft, sekr.
Odense. Så har Odensenaverne atter haft en dejlig hule¬

aften. Formanden bød et par nye naver velkommen og
aflagde beretning fra jubilæet i Zürich og omtalte vor
egen jubilæumsfest, der omtales andetsteds. Det næste
møde — den 12. september — bliver dei sidste i som¬
merhulen, så vi møder alle op med madpakken kl. 18.
Med naverhilsen. Aksel Ryet, sekretær.
Kanders. Keglespil afholdes lørdag den 12. september

kl. 16 i Haandværlcerforeningen. Bestyrelsen håber, at
medlemmerne møder op i stort tal.
Vor kasserer, Marius Hald, oplyste ved sidste møde, at

der var for store restancer. Vi håber, al dette vil blive
rettet, så Marius kan møde med et fint regnskab til ok¬
tober generalforsamling.
Vel mødt til hulemøde den 5. og keglespil den 12. sep¬

tember.
Med naverhilsen. Chr. Bredgaard.

Slagelse. De 3 nordiske flag vajede, da Slagelsenaverne
på deres strandtur lørdag den 18. juli ankom til Henry
Hansens sommerhus. 26 glade naver og naverpiger sad
snart bænkede ved kaffebordene, hvor undertegnede bød
velkommen. Eftermiddagen gik med badning, sejlture med

motorbåd på Storebælts bølger og naversang. Aftenen
sluttede med kaffebord, hvor formanden istemte „Min¬
derne", som han er blevet en mester i at synge. Det blev
for os alle en herlig dag med højt humør og strålende
solskinsvejr.
Ved huiemødet lørdag den 1. august optoges et nyt

medlem, pressefotograf Holger Larsen, og som tak for
velkomsten trakterede han på en omgang øl. Schmidt og
Wedeby sang duetter for os, herlige sangere begge to. En
festlig aften med højt humør.
Med naverhilsen. Henry Hansen, sekr.

Det er noget sent på sæsonen, men har nogle blikken¬
slagere, rørlæggere, mekanikere, fræsere og elektrikere
lyst til arbejde i Schweiz, så køb en schweizisk avis og
skriv direkte til et firma og lad disse ordne det for¬
nødne. Har man lyst til at komme på udveksling næste
år fra forårets begyndelse, så skriv ind Iii Håndværks¬
rådet, Vestre Boulevard 20, København, inden årets ud¬
gang.

Lærlingetilgangen i Danmark. I 1952 blev der indgået
18,455 læreforhold. For et fag som murerfaget, hvor del",
som bekendt, i de sidste år har værel udpræget mangel
på arbejdskraft, kom der i 1952 kun 571 nye lærlinge,
men dog lidt flere end i 1951, hvor lallet var 553. For
tømrerfaget var de tilsvarende tal 840 og 801 og for
malerfaget 516 og 492. Det største fag er smede- og ma-
skinarbejderfaget, hvor der i fjor var en tilgang af nye
lærlinge på 4145 mod 4217 året før.

Teknisk hjælp.
„Teknisk hjælp for ubemidlede", der begyndte sin virk¬

somhed i 1939, har nu udsendt en orientering og beret¬
ning over det forløbne år, hvor 306 opfindere har søg1
råd og bistand, lait 4.544 opfindere har siden stiftelsen
henvendt sig til ingeniørerne. 210 af de ideer, der blev
forelagt sidste år, skønnedes teknisk mulige, og 94 af dem
mente ingeniørerne var nye. Mange af disse klienter blev
efter den tekniske hjælp henvist til forretningsforbindel¬
ser, hvor der var chance for, at man ville føre deres idee1'
ud i livet. Og ikke nok med hjælpen. Man har et værk¬
sted med drejebænk og værktøj lil gratis udlån, og dette
værksted bruges alt for lidt.
Opfindelserne sidste år vedrørte bl. a. vinduessikringer*

tøjklemmer, et automatisk rullegardin, puslespil, sikker¬
hedsskærm for bankpersonale, forbrændingsturbiner oS
meget andet, og man tik også flere evighedsmaskiner
forevist.
Forbrændings turbinerne — jetmotorer som de også kal¬

des — bragte dog ikke dennegang opfinderne det ønskede
resultat. Grænsen for de nuværende jet-motorers ydeevne
er ikke af konstruktiv art, men sættes af de materialer,
som skaf bruges. Man har simpelthen ikke opfundet det
metal, der vil kunne modstå højere temperalurer og stør¬
re centrifugaltryk end det, som anvendes i de eksisteren'
de turbiner.
„Teknisk hjælp for ubemidlede", har konsultation hver

r'e. f. 19 20 1 Vartov, Farvergade 27, Kbhvn.llf. Minerva 661.

C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C U K K°
benhavn.

C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkont"nr. 110 for regning C. U. K„ konto nr. 5105".
Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. 01gas'

veJ 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Tf®™1 Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55, 1. s»1'Brønshøj. Telf. Bella «804 x.

"TÄusF°rmand 1 H' P" HanSen' Thunø6ade
fu-S': Waldemar Petersen, MilnersvejHillerød. Telf. Hillerød 416.

C.L.K.S litteraturudvalg: Formand: Jacob MonrafStrandvejen 141, Hellerup. Telf. Helrup 390 x og 33^"
havnCeT °u vb,,\nnement: Nakskovvej 19, Valby, Købe"'havn. Telf. Valby 983 J

Tryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).
Bladet afleveret d. 5. september
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Hovedbestyrelsen for C.U.K, bringer Christian Christen¬
sen og Herman Lindow sin hjerteligste lykønskning og
takker dem for god indsats for vor organisation.

For H.B. for C.U.K.:
Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,

formand. sekretær.

Til Sydafrika. Kassereren for afdelingen i Bern, kemi¬
graf Billy Blaase, afrejser i oktober til Sydafrika.
Vi ønsker lykke på rejsen og takker for din indsats

i Bernerafdelingen. Red.

Vin i stride strømme. Der blev udskænket gratis vin i
overdådighed, da Tysklands Elisabeth 11, den tyske vin¬
dronning, i nationalt antræk og med krone på hovedet,
i sommer åbnede de tyske vinuger, en propaganda-kam¬
pagne iværksat af de tyske vindyrkere for at ophjælpe
vinsalget. Om der udskænkedes rhinskvin eller moselvin
ved vi ikke, men af billedet fremgår, at humøret var
højt. Bemærk damen til venstre med glasset, hvis stør¬

relse tyder på, at hun absolut intet har imod vin.

Æh&étauie
25 år i C. U. K.

Snedker Christian Christen¬
sen, Svendsgade 1, født 21. de¬
cember 1899 i Højbjerg, ind¬
meldt i Stockholm afd. af C.U.K,
den 17. februar 1928, drog ud på
valsen første gang i 1922 til Nor¬
ge, arbejdede bl. a. i Drammen
og Vestfassen i 2 år, var hjem¬
me nogle måneder, men drog nu
syd på gennem Tyskland, Hol¬
land og Belgien, kom til byernes
by, Paris, arbejdede her 1 års
tid og var her medlem af C.U.K.
Men atter gik turen nord på,
denne gang til Sverige, hvor

arbejdede i Dalarne et års tid, men havnede
C- C. bl
°msider
°g ha r ; °iocKnoim og ble
ved ,'ler en herlig tid som lejrchef for naverlejren

mange naver vil mindes). Arbejdede

i Stockholm og blev her atter indmeldt i C.U.K,
-■ue her en lued Solsidan (somkonstant [Stockholm til 1935, senere harget mellem København og Stockholm, n

Bruxelles.
sent som i 19-18 og 49 haft kortere job i Oslo og oC- C. kor-5m 19^0 til København og har været medlem her

Snedkermester Lm-

, , også fandt arbejde. Men Schweiz&Cdc °8 efter besøg i Basel, Schaf Ihausen ogWin^in Ur gik turen i Zürich, hvor H. L. fandt arbejde ogttdraeidie sig i c.U.K. Drog så til Ni/.za, hvor der var are de en kort tid og videre med damper t.l Oran AnkomI1 til Nordafrika drog han videre til Tiaret hvor UU.K.Jengang havde afdeling og her blev det også til et 1 ar må
vid GrS arhcjde. Sammen med en kammerat < i fe -letre lil Biskra (oasebyen), Tunis, med damper .til1*hv(ir°,'i Pel, Rom, Milano, og ..hjem ' . tjl jjei_gien 1 blev til et års arbejde i Zürich, ej >
til S fortjenesten var i'or lille °e

dårligeidet 'Weiz- det blev til ca. 2 års arbejde t.l. «« g_rich , nS ham hjem efter 5 års ophold . udlandet.
Vi fartLindow 1 bestyrelsen.

nktober i hu-leM Gr « fr,VOr^ JubiUirel' l0,rda8taknfor de es indsats.Uffenfeldsgade og «ger dem taki^d



1 en alder 67 år er vor mangeårige kammerat og
kasserer fra Odder afdeling,

stenhugger Holger Holm,
afgået ved døden og blev begravet den 5. septbr.
Holm har været med i Odder afd. siden starten
1930, først som formand og i de sidste 20 år som
foreningens kasserer, et hverv, han røgtede lil alles
tilfredshed.
Som ung valsede Ilolin igennem hele Europa

og få var de lande, han ikke havde besøgt, og efler
valseturen blev han indmeldt i Århus 1918.
Vi her i Odder afd. vil savne ham og vil udtale

et æret være hans minde.
Odder afdeling.

Gamle og nye minder
Ferietiden er nu sikkert overstået for os alle, måske

lige med undtagelse af dem, der har planlagt en rejse
syd på, mens vi andre tænker på at fyre i kakkelovnen.
Meget moderne har det jo været i år med at rejse

udenlands, grunden deri il vil jeg ikke undersøge her, men
del skyldes sikkert, at vi i mange år ikke havde mulighed
derfor. For mig har det været et stort og kært ønske al
komme et lille trip til Danmark, og nu — efter 20 ars
forløb — kom altså den dag, hvor jeg sammen med min
hustru, som kun kendte Danmark efter mine beskrivel¬
ser, kørte over grænsen på min „motorhest", og vi fik
oplevet herlige tre uger i det lille land, som har været
mit ungdoms rejseland, og igen oplevede jeg den tid jeg
gik på landevejen i Danmark. En masse gamle minder
blev frisket op, og selvom byerne er blevet større alle¬
sammen, så havde de ikke forandret sig så meget siden
den tid jeg gik på byens gader, og jeg kunne vise min
hustru mange ting, jeg endnu huskede Ira den tid.
Noget, der forbavsede mig meget var, al min gamle

madmor, som jeg boede hos for 22 år siden i en lille
landsby i Nordsjælland, og siden hverken har hørt eller
set noget til, genkendte mig med det samme jeg ban¬
kede på hendes dør. Men også formanden for Frederiks¬
værk afdelingen, snedker Laurits Pedersen og hans hu¬
stru var blandt dem, der straks genkendte mig fra den
tid.

Herlige dage har vi hall blandt gamle og trofaste ven¬
ner og naverkammerater på øerne, og ikke mindst vil jeg
nævne de hyggelige timer blandt naverne i hulen — med
sange, naverspind og øller, både i Odense, Hillerød (med
dens dejlige navergård) og i Frederiksværk.
Men tiden gik hurtigt, gode dage endnu hurtigere, og

før vi riglig vidste af det var vi i Düsseldorf igen, og kun
de gode minder om denne herlige tur blev tilbage, minder
som vi gerne opfrisker, når vi hjemme om aftenen kik¬
ker på Danmarkskortet, og så går mil venstre øje over
til Jylland, som vi gerne vil besøge næste sommer.
Med kraftig naverhilsen. Otto K r öl 1, Düsseldorf.

Indtryk fra en rejse
I kender jo sikkert alle „Kjeld med nøglen" — det var

ham, der i forbindelse med Ungdommens Rejsebureau gen¬
nemførte denne herlige rejse. Selv var jeg sammen med
min kone som rejseledere for 20 københavnerdrenge. Hej¬
sens mål var en feriekoloni nede ved Adriaterhavet, gan¬
ske nær den berømmelige ferieby Rimini. Mele -1 uger op¬
levede vi det dejlige italienske sommervejr, hvor tempe¬
raturen gennemgående viste 35—10 gr.
Det var unægtelig en lang rejse derned —• 45 timer

undervejs i flere forskellige tog, togskifte fandt sted i
Hamborg, Göltingen, Rologna og endelig Rimini. Men
vore 20 drenge i ulderen fra 9 —14 år — måske vordende
naver — og så os tre voksne klarede med glans strabad¬
serne, selvom togene var overfyldte.
En strålende oplevelse var det ikke mindst gennem

Østrig lil Italien. Kolonien oversteg alle forventninger.
Den var fuldt moderne, med varmt og koldt vand, og
der blev ydet en service, som selv vi forvænte danskere,
ikke troede mulig. At det dog ikke blev nogen helt frede¬
lig ferie i ordets bogstaveligste forstand er en anden sag.
Prov f. eks. at tænke jer det spektakel, når koloniens

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Lørdag 3. oktober kl. 19,30, Griffenfeltsgade 7, o. g.:

Jiibilæumsai'ten med damer.
Fælles kaffebord. Og så er der bal bagefter.
Lørdag 17. oktober kl. 19,30, Griffenfeltsgade 7, o. g. 2.:
Byggefondens ekstraordinære generalforsamling.

For evt. forslag, der skal behandles, er sidste frist 10.
oktober. Indsendes lil formanden.
Dagsorden: 1. De to forslag fra byggetondet, som ikke

blev behandlet på sidste generalforsamling. 2. Drøftelse
af nyt I ilbud angående ejendommen i Karlslunde. 3. Evt.
De to forslag er aftrykt her, medlemmerne bedes sætle

sig ind i dem inden generalforsamlingen.
Forslag 1: Byggefondsudvalget foreslår, at der bliver

dannet en underafdeling af G.U.K., Kbh. afd., kaldet „Na¬
vernes Byggefond". Som startkapital overdrages de ca.
7000 kr., som det nuværende byggefond ejer, til det nye
fond, men C.U.K., Kbh., har derefter ingen forpligtelser
overfor fondet. Som medlemmer optages alle berejste; dog
skal mindst 2/3 af medlemmerne være tilsluttet Kbh. afd.
af C.U.K. Der betales et indskud på 2 kr. og det årlige
kontingent sættes f. eks. til 10 kr. Fondets regnskaber skal
lil enhver tid kunne revideres af Kbh. afd.s revisorer.
Der kan tegnes andele.
Forslag 2: Byggefondsudvalget foreslår, at bestyrelsen

overtager udvalgets arbejde, indtil der igen måtte vise sig
at være en virkelig grobund 1'or at fortsætte byggefondets
virksomhed. Beløb, der lor øjeblikket indestår på bygge-
fondels konto, må klausuleres således, at midlerne ikke
kan bruges til noget andet formål, end der oprindelig var
meningen med et byggefond.

Byggefondsudvalget.
Formand: Emil Spangstrup, Villi. Thomsens Allé 48,

2. sal, til'. Valby 8980. Kasserer: Hans Møller, Vognmands¬
marken K. 2, tell'. Ryvang 6479 u. Kontortid: Åbenrå 1,
mandag og onsdag kl. 11 14 samt lørdag fra 14—10,
til'. Byen 29C1 u.

Lørdag 31. oktober kl. 19,30, Griffenfeltsgade 7, o. g.:
Klubbens årlige andespil, med venner og bekendte.
Mange fine gevinster, marcipangæs og ænder.
Lørdag 7. november kl. 19,3«. Griffentfeltsgade 7 o. g.:

Ordinær generalforsamling.
Dagsorden i novembersvenden.
Med naverhilsen. Bestyrelsen.

Opfordring til medlemmerne i Københavns afdeling.For al kunne gennemføre en effektiv kontrol af klub¬
bens kartotek opfordres alle medlemmerne til at møde
med deres medlemsbog enten ved vore møder eller i
Åbenrå nr. 1, stuen. H. C. Møller, kasserer.
Kunde fødselsdage i Københavns afdeling:
60 år. Metaltrykker Carl Holst, Amager Strandvej 34-1-Sundby, den 20.-10.
™ Blikkensl;>ger Axel Botos, Frederikssundsvej

114 B, Brønshøj, den 5.-10.
70 år. Snedker E. Boesgaard, Nordloftevei 22 st., Sø¬borg, den 25.-10.

^Hjertelig til lykke! Københavns afdeling.
2o0 børn skulle have fyldt maverne. Vi lærte i de 4 uger.hvordan spaghetti skal spises!
, Vi, eayd® n°Sh slori; fester dernede. Først afholdt vistort Set. Hans-bål for italienerne og ca. 2000 italienerejublede over vore sange og lege omkring bålet. Det varen strålende og uforglemmelig oplevelse. Så havde vi eninternational fodboldkamp, Danmark—Italien. Også hervar mange tilskuere, ca. 1000, der så Danmark tabe 2-3etter en velspillet kamp. Nogle dage senere tog vi revan¬che og vandt 5—2. Vi opførte også „Jeppe på bjerget" •originale kostumer. Det blev opført som friluftsspil ogSene ?, £? ! rollerne med liv og sjæl og høstede stortbifald med Kjeld med nøglen" som en forbandet druk-
Ken Jeppe. Der var også mange udflugter, bl. a. til Vene-g °S republikken San Marino.

et!?!? Jai s®lvfølgeHg gråd og tænders gnidsel, da viskulle: hjem. Men alt får jo en ende, også ferien. Jeg selv
• reJs<:n og deltog i den dejlige jubilæumsfest i Zü¬rich hvor jeg blandt mange gode naverbrødre traf m»'
R „in n S°T har værel bosat ' Zürich i 43 år. malerent W entzlau fra Københavns afd. og tømrer Per Chr>'
hérmlT hi3 . dde,r- 1)lsse °8 øvrige Zürich-naver værehermed hilset med tak for alt godt.

Emil Spangstru p, København.



lue"'"?''a"(^en nle^et vellykkede 40 års jubilæumsfest i Stockholm. Referatet er endnu ikke kommet red. ie, det kommer i næste nr. Ved festen oplæste fru Gudrun Hagelin følgende digt af G. S. Nilsson:

Stiftarna år 1913
Stiftarna från anno nittonhundratretonKommo och gingo som naver har tor seDe äro oj med vid denna fest i aftonFast de borde framför allt vara medVar de än äro och var de än må linnas,För alltid borta, eller vid egen hard,Deras uppoffrande gärning vill vi minnasOch gärningen den år var hyllning vaiDe kommo hit upp ifrån landet i söder,Det bergiga, sköna, fria Alpenland.^är hade de lärt känna nordiska broder

,

Så märkligt — så långt ifrån hemlandets stråna.Dar fann de vad sammanhållning kan betyda,)xad hjälp i bister stund kan vara varOch snart nog de gladdes ät att sig pryaaMed naveremblemet som de funna kärt.Men aldrig de glömde att högt upp i Norden'anns det massor av pojkar som ville u .* kom det sig de bestämmande orden."Vi ska ju dock vända mot hemmet till slut.' far dit upp för att bilda naverklubbar1 hjälpa de unga som tveksamma gat,ly innan de blivit till grånande gubbar»ka de -

. ut att luftas i ungdomens vår."
Och bör i.''S ktoMæn av hemresta „Svende"
Och flera 11 — Ja ('et °"a så är!De kom,' S01" ®ter mot hembygden vän
Där °Sm° tlU luden och träffades där.

åter mot hembygden vände
hulen och träffades där.

Där ri°tn8° sångerna de lärt där ute.
Välkoii 6S InLt' glädje om vandrandets dar.
Ni Un™m,ande alla. „Till klubben er slute

^ b 'orinnan ni slutligen far."
Ty krj?'\nei! De unga de fingo ej fara,
Förhor», - grymma, det stängde var gräns.

Var "8 0111 'uftning den fick nu helt vara.vet så väl hur besvikelse käns.
E

Dock höllo de samman de hemreste naver

Och bidade tiden. Nog kommer den dag
då fornuften åter i världen vi haver
Och frihet skall bliva för mänskor en lag.
Nu fyrtio år haver gått sen den gången
Då klubben kom till här i Stockholms stad
Och ofta har de sjungit den glada sången.
Och även i kväll vill var nav vara glad.
Det skönjes en ljusning och kan hända ändå
I)en dagen kan komma tillbaka igen,
Då de sjungande svenner på valsen ses gå.
Vi sjunga då med om den farende sven! G. S. N.

Hjertelig tak til H.B. for det smukke diplom, til afde¬
lingerne for telegrammerne og en særlig tak til Göteborg
og Aarhus for både gaven og for al „Fugle Peter" gjorde
sig den store anstrengelse for ai tage Aarhus-afdelingens
fane med, det var os en ære at have den i klubben i
Stockholm.
Med naverhilsen. Børge Rasmussen, ordf.
För alt uppvaktning och ärebetygelse som kommit

mig till del vid naverklubbens i Stockholm 40 årsfest
ett hjärtligt tack. G. S. Nilsson.

En tak og en anerkendelse til Stockholms afd.
Først en kompliment for den vel organiserede fest ved

40 års jubilæet. Og så en tak for den modtagelse I gav os
svende fra fremmede afdelinger. For mange tilrejsende
svende, var det et glædeligt gensyn med Stockholm, og for
os, der ikke havde været der før, var det en oplevelse, dels
at lære jert forbilledlige sammenhold og kammeratskab
at kende, og dels at stifte bekendtskab med jeres herlige
„Ingarö". Tak for dagene deroppe.
Med kraftig naverhilsen. Erik Jensen.

Kære venner og naver!
Efter hjemkomsten fra vor dejlige sommerferie i Dan¬

mark, er det os en kær pligt at udtrykke vor hjertelig¬
ste tak til alle dem, der var med til at gøre os opholdet
i Danmark så dejligt, som det har været.

Liesel og Otto Kröll,



Turisterne synger i Heidelberg —

studenterne har ikke tid mere...
Ovenstående overskrift husker jeg gav

fra en avisartikel ■— og måske er der mør

i'i prøver på det ægte danske hu-
og Hertha, den søde datter på

unge svende. Det blev en god hule¬
aften med sang og klang.
Men efter nogle dage i Bern måtte

hjemturen foregå i raske træk, og over
Køln, hvor vi besøgte en fabrik, gik
turen — det er da klart — over Düs¬
seldorf, hvor vi aflagde en genvisit hos

stru. Otto var nu

Danmarkstur.
Undervejs på turen gennem Tysk¬

land fik vi set, hvor stærkt blafferiet
florerede. I hundredvis af unge mænd

noget om det. Under vort besøg i den kroen, havde en travl aften og nat. vor gode naverbror Otto Kröll og hu-
skønne Neekarstad i eftersommeren Kommer nogen af jer derned, så hils stru. Otto var nu i fuld sving efter sin
lyttede vi hvert fald forgæves efter de Hertha ....

glade studenters sang. Men vi andre, Næste mål var Basel. Her havde vi
der efter mere end 25 år siden vor håbet at kunne være med i en hule-
valsetid atter gæstede byen, vi sang — aften i „Pfauen" i Skt. Johan-Vorstadt,
og selvfølgelig den schlager, der var i men de var alle i ferie. Men vor kære og kvinder stod på autostradaen eller
vælten dengang: Ich hab mein Herz Schweizer-bekendt, Fritz Ebi, der nylig i udkanten af byerne og håbede på bil-
in Heidelberg verloren .... havde gæstet Danmark, var der og tur. Også et par danske studenter med
Vi var fire i vognen, 3 naver, bog- sammen med ham havde vi en god af- stor oppakning forsøgte lykken. Et

trykker Kai Fønss Bach, forretnings- ten. Dagen efter nåedes vort endelige sted så vi endog mand, kone og barn
fører Børge Holding og undertegnede mål: Bern, hvor vi besøgte datteren, forsøge, et par andre steder stod —
med kone. Over Gedser—Grossenbro- Else, der over et år har arbejdet her.
de og over Lübeck og Hamborg nåede Det blev selvfølgelig et glædeligt gen-
vi Celle, en af Tysklands smukkeste syn med hende såvelsom med Naverne,
byer. De gamle bindingsværkshuse var der med Emil Sørensen i spidsen var
velholdte og der duftede af renhed, mødt til et ekstra hulemøde hos Willy
Næste mål var Heidelberg. Vi benyt- Frandsen. Det var dejligt at konstatere,
tede autostradaen —• et fantastisk fint at vor „gamle" Emil stadig er i fuld
ingeniørarbejde — og ved indkørslen vigeur for vor afdeling i Bern og rart
til byen stod et par studenter og gav
oplysninger om, hvor værelse-anvisnin¬
gen var at finde. De fik nogle grossen
for deres ulejlighed, og værelse-anvis¬
ningen kostede 2 DM. Vi fik logi pri¬
vat til 4 DM pr. hoved, men da reg¬
ningen skulle betales, var hvert af
vore boveder blevet 1 DM dyrere. Mor¬
genkaffen kostede 2,50 DM for hver. Vi
fik en kande såkaldt kaffe, lyst brød,
4 rundstykker, 4 skiver spegepølse, lidt
marmelade og nogle få gr smør. Vi
synes, at det var lidt rigeligt — altså
betalingen —■ og i betragtning af, at
vi kun var i seng i 4 timer. For selv¬
følgelig skulle Heidelbergs hyggelige
knejper besøges. Det gamle berømte
studenterlokale „Zum Seppel" var
fyldt til sidste plads og interiøret bar
nydelige vidnesbyrd om nær tilknyt¬
ning til studenterlivet. Men der var en
øredøvende larm, så vi fortrak til an¬
dre muntre steder. Og tilsidst havnede
vi på natklub, hvor jeg gjorde mit til,
at der blev etableret en handelsforbin¬
delse med Indonesien! Vedkommende
Indoneser skulle til Stockholm pr. fly
— og jeg forsøgte over et glas eller to
at lokke ham til København også.
Men selvfølgelig kunne vi ikke rejse

fra Heidelberg uden at forny gensynet
med slotsruinen og vintønden, der som
bekendt kan rumme 221,726 liter. Hei¬
delberg er en af de få byer, der blev
totalt skånet under krigen, men ikke
desto mindre var den knapt til at ken¬
de. Byen har tillagt sig industrikarak¬
ter. Den største strømpefabrik i
Saksen er flyttet hertil og leverer en
kæmpeproduktion, der er en stor elek-
troindustri, store fabriker for automo¬
biltilbehør, farvefabriker, de store
Tereson-værker og stadig laver de den
verdensberømte bogtrykmaskine Hei¬
delberg-automaten. Fra i 1939 at være

på 85,000 indb. er den nu oppe på over
125,000 indbyggere og byen er i stigen¬
de fremdrift.
Men vore tyske mark kunne ikke

holde til storbyerne, så vi slog os ned
i en af Schwarzwalds yndige småbyer
Hörden in Murgtal ved Gernsbach. OgGasthaus Anker viste sig at være det
helt rigtige sted. Her lavede vi en fan¬
tastisk huleaften, ikke mindst bistået
af 5—6 småhåndværkere fra byen. Med
sang, mundharmonikaspil og historier

ovenikøbet efter mørkets frembrud —

et par unge kvinder med cigaret i
munden!
At blafferiet således bruges — og

misbruges — fik vi øje for, men jeg
tror såmænd, at de er blevet taget op
allesammen tid efter anden. Vi så ad¬
skillige, der blev det.

Garmisch-Partenkirchen.Det skal nok vise sic, at 195? ,

dinaver til det sydlige Europa Som <■„ ™ ?1 !. antal'et af udrejsende
i det sydligste Tyskland, nær' grænsen lil ø 'rT Gar«>isch-Partenki

naver, der enten på valsen eller c t - 5' kcndt af hundred'SCn Cller som »unst har besøgt denne idyl



Ingarö er Stockholm¬
navernes paradis

Godt 30 km nordøst på fører vejendertil gennem en af Sveriges skønneegne, der er udmærket busforbindelseca. hver time dertil.
Navernes paradis består af 3 bygnin¬ger. det er rester af en solidt byggetgammel bondegård, et par hundrede årgammel. Der er indrettet spisestuesoveværelser, der er køkken og kami-ner, rigelig med brændsel i udhuset,det hentes i de nærliggende store sko-ve. Der er rigelig med pladser, ved detsidste krebsekalas var der 80 spisende°g lige så mange til sovepladser, —-men så måtte osse høstænget ta'es ibrug.
l'å den store gårdsplads vajer fanen"Øjt til vejrs, den store fanedug er hvidmed et mægtigt emblem af voressmukke flerfarvede navermærke.Der er en halv snes tønder land altumle sig på 0g langt til naboer, så'laverne kan synge og udsende deresvrigshyl uden gene for andre medmen¬nesker.
l^n herlig natur omslutter bopladsen,u-1 er enfie, kornmarker, skovklædtekl'Ppepartier med vid udsigt — og kunmin. til vandet.Hver week-end, hele året rundt,s rØmmer naverne i alle aldersklassermed deres damer til Ingarö, når de°verskrider grænsen er de straks un¬terlagt høvdingen „Søren"s komnian-^ °> lian hersker suverænt med fast ogmyndig hånd — Ordnung muss sein —"gen vover at røre de små glas, før. "ren har givet tegn til — „lialvan ognelan",

I ^1kke et smörgåsbord 30 naver bæii-
i s'g om, da jeg havde fornøjelsenesøge Ingarö, — mindre stilfuldt,

i X? S°dt som Berns Salonger
de ^^holm, det skyldes ikke mindstt'at'1 , Pne livsglæde og det kamme-
In S '1' som binder sammen, forsafarö elsker de og står ubrydelighollmen om' °g alt dette har Stock-
SA tmer"naverne for kun 500 kr. årlig.ri,,;.8" en oase er der mange C.U.K.-af-der savner,ed venlig naverhilsen.

Jens Jørgensen.

På valsen og „
På den kongres, den faglige interna¬

tionale afholdt for kort tid siden i
Stockholm, behandlede man også ud-
vandringsspørgsmålet. Det var ikke
mindst formanden for den store ame¬
rikanske organisation AFL, Georg
Meany, der var i ilden her. Han anbe¬
falede, at Australien, Canada, New
Zealand, Latinamerika og USA modta¬
ger flere indvandrere, og at man even¬
tuelt gennem en fond kunne hjælpe
dem, der vil emigrere. Der er her rørt
ved et spørgsmål, der har og har haft
den største betydning bl. a. for de nor¬
diske lande. Dengang, da grænserne
var åbne, og unge kunne drage ud,
gjorde de det i et tal, som moderne
ungdom vel ikke har noget begreb om.
Mange af de kriser, der bragte arbejds¬
løshedstallene op på de store højder,
ville være undgået, hvis vejene ud til
verden havde stået åbne.
Lad os se på nogle danske tal, der i

høj grad illustrerer dette. I 10-året
1870—1880 udvandrede gennemsnitligt
hvert år ca. 4000 danskere til oversøi¬
ske lande. I det næste 10 år, altså
1880—1890, nåede udvandringen de
helt store højder. Hvert år udvandrede
gennemsnitligt 8200 danskere, altså ca.
82.000 på disse 10 år.
I sig selv er det vældige tal, men de

bliver det endnu stærkere, når man
tager i betragtning, at indbyggertallet
i Danmark dengang var vel omkring
det halve af, hvad det er i dag. Og
selvfølgelig var det i langt den væsent¬
ligste grad unge mennesker, der tog
over „dammen" og forsøgte at bryde
sig en vej i det fremmede derovre. En
meget stor procent af dansk ungdom
drog altså ud dengang.
Tallet på danske udvandrere til de

oversøiske lande dalede lidt i de kom¬
mende år, men dog ikke mere, end at
udvandrerstrømmen stadigt var meget
stor. Fra 1890—1900 udvandrede gen¬
nemsnitlig årligt ca. 5000 danskere til
oversøiske lande. Tallet gik op i det
næste 10-år til gennemsnitlig 7300
hvert år. Fra 1910—1920 var det årlige
tal 5200. og næste 10-år — 1920—1930
— var det årlige tal 5.900.
Disse tal dækker så endda ikke tal-

over dammen"
let over de danskere, der tog uden¬
lands. Ovennævnte tal er, som nævnt,
kun til de oversøiske lande. Ved siden
heraf var der tusinder, der tog på val¬
sen ad navernes gamle veje gennem
Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrig og
også en hel del kiggede på Balkan eller
nåede endda videre ud.
Hvad dette naverliv har betydet i

faglig uddannelse og i en udvidet hori¬
sont for titusinder af danskere får man
bl. a. et indtryk af gennem den ind¬
samling af gamle arbejderes livserin¬
dringer, Nationalmuseet har gennem¬
ført de sidste par år, og hvor man nu
har samlet ca. 2000 gamle danske ar¬
bejderes livserindringer. — Den, der
skriver disse linier, har læst en del og
„snuset" i en hel del af disse gamle
arbejderes livserindringer, og i masser
af dem findes der skildringer om na¬
verliv i udlandet, skildringer, der i
høj grad viser, hvad disse vandreår
har givet af erfaringer og af minder.
Ikke for intet begynder jo en af na¬
vernes gamle viser med ordene „Ah,
disse minder". Nationalmuseet har ud¬
givet en af disse naverskildringer, hvor
vandreren nåede så langt ud som til
Jerusalem.
I virkeligheden er der altså i de år,

der omtales i det ovennævnte, hundred¬
tusinder af danskere, der er taget til
oversøiske lande eller er vandret ud
som naver.

Men i 1930'erne begyndte man at
stænge af derude. I 1931 udvandrede
kun 1186 danskere til oversøiske lan¬
de, i 1932 var tallet 768, i 1933 624,
i 1934 var tallet 277 og i 1935 satte
det lavde-rekord med 134. I 1936 var
tallet 185, i 1937 305, i 1938 598 og i
1939 367 — altså tal, der er bittesmå
brøker mod tallet fra før århundred¬
skiftet og op til omkring 1930.
Og som det var i Danmark var det i

Sverige og Norge også — ja, man får
indtrykket, at udvandringen fra disse
to lande var endda større. Læser man
svenske skildringer og romaner for¬
tælles der næsten altid om unge, der
drog over Atlanten.
Hvordan forholdene på dette område

var i Norge får man et lille men tyde-

Naversliow i Slagelse
ot nå den anden

Slagelse har den 5. og 6. september
^ naVerne

vn v Anledningen var byens årlige a
•^ Ue.naVernes se-

yar blevet opfordret til at medvirke. ,Mag
^ de hav-

kretær, Henry Hansen, skriver, at det meste
^ kør, ud

e i hulen, det runde bord selvfølgelig •

t de.
f festpladsen til „Naverhulen". Naverne havde

.

"rationer med smukke motiver fra ■ ^ „optrådte"
Jftionaldragter serverede øl og pølser.

spind og

3vel lørdag som søndag aften me '

()(, det var
Sjorde vældig lykke, der var liv og gla *

f.'t søndag
S tClt: havde det største besetl®«« f^sen gen-

ten gik naverne i gåsegang med stalem byen til deres rigtige hule.()m festen skrev Sorø Amtstidende bl. >

^ kolossal
tr» °S de bvsglade og humørfyldte "aV,' ^,uketid. Muntre
k* uj>se1' fra festpladsen blev åbne

^ smeld og ap¬
pel \ær,kersange blev spillet og s"n®.

,inden side søen.
Sli' , et næsten kunne høres på

.

privat rekord.
Anelse bryghus fik iøvrigt her sat en W V

#f byenS
peel18 fBr ('r der vist blevet konsumeret

nied den
nvt Vro<iukt et sted. som der ble, dej >direktør og frue som gæstfrie værtsfolk

Uddrag af H. B.s protokol
13. august: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Proto¬

kollen godkendtes. H.B. havde den 6. august deltaget i en
sammenkomst i Berejstes hus med 27 schweiziske fag¬
foreningsfolk (refereret i sidste nr.). Der var korrespon¬
dance fra medlemmer i Helsingborg, Haslev, Hamborg,
Düsseldorf og Stockholm. Det vedtoges at lade tegneren
J. P. Bie udføre et diplom til Stockholm afd. i anledning
af 40 års jubilæet. Formanden repræsenterer H.B. — Ho¬
vedkasserer Bjerregaard oplyste, at Tromsø afd. måtte
indgå p. g. af de unge svendes afrejse. — Fra dansk kon¬
sul i Basel, dr. G. A. Wanner forelå et udklip af „Basler
Nachrichten", hvori fandtes en udmærket artikel om
C.U.K.

10. september: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.
Protokollen godkendtes. Formanden aflagde beretning fra
den vellykkede jubilæumsfest i Stockholm. Odense afde¬
ling har 40 års jubilæum d. m. og der udfærdiges et
diplom som gave ved J. P. Bie. Formanden repræsente¬
rer. — I Odder var stenhugger Holm afgået ved døden
og man æredes hans minde. — To medlemmer i Køben¬
havn, snedkerne Herman Lindow og Christian Christen¬
sen har 25 års jubilæum og lykønskes. Iøvrigt forskel¬
lige interne sager. Næste møde 8. oktober.

Waldemar Petersen.



ligt billede af i en interessant bog, der
kom forrige år. Det er en bog, hvori
den fhv. norske statsminister Ny-
gaardsvold fortæller om sin barndom
og ungdom. Han skriver her bl. a.
om, da han selv en snes år gammel
drog ud. Det kostede dengang 108 kr.
fra Trondhjem Iii Quebec (men 108 kr.
var jo ikke så lidt af formue dengang).
Nygaardsvold skriver om udvandrin¬
gen fra Norge:

— I over hundrede år har udvan-
dringsstrømmen fra Norge gået vest¬
over til Amerika. Tallet på dem, der
hvert år er taget ud, har været meget
vekslende. Det største tal havde vi i
1862. Dengang emigrerede ca. 29.000
kvinder og mænd fra Norge. Det næst¬
største tal var fra 1903. Da emigrerede
ca. 27.000 mennesker. I det sidste
hundrede år, eller fra 1836—1936, skal
det samlede tal på udvandrere fra
Norge være oppe imod en million.

De sidste udvandrertal, man har fra
Danmark, viser en stærk stigning set i
forhold til årene før verdenskrigen.
Fra Danmark til oversøiske lande ud¬
vandrede i 1950 210-1, i 1951 var tallet
4959, i 1952 udvandrede 2655.
Kunne man få lukket mere op der¬

ude, ville det have stor betydning.
Oskar Hansen.

Italiener på 15000 km blaffertur
Men nu er jeg også træt, siger Sanclro Zerbi

Naveromtale i
BaslerNaelirichten
Det schweiziske blad „Basler Nach¬

richten" bragte den 3. august en ar¬
tikel under overskriften „Basels skan¬
dinavisches Quartett".
I artiklen, der skyldes den danske

konsul i Basel, dr. G. A. Wanner, hed¬
der det bl. a.:
Den danske koloni i Basel og omegn

tæller ca. 40 medlemmer, heriblandt
talrige danske damer, der er gift med
schweizere og har beholdt deres dan¬
ske statsborgerskab. — Ved århundred¬
skiftet var tallet af danske i Basel
endnu større, navnlig på grund af de
mange danske håndværkere, der var
på valsen og besøgte håndværkersko¬
len. Disse naver dannede dengang de¬
res egen forening, der havde stamlo-
kale i den nu forsvundne Kafé Wal-
deck. Til denne kreds hørte i årene
1900—01 mekaniker Jens Olsen fra
llibe, der senere har nået så stor be¬
rømmelse gennem sit astronomiske
verdensur. Han arbejdede som cykle-
og symaskinemekaniker og studerede i
sin fritid med stor interesse astronomi.
Men med første verdenskrig sluttede
navernes glade tid, dog har enkelte
danske håndværkere slået sig ned her
for stedse. Her findes idag en lille
Basler-afdeling af „Skandinavisk Cen¬
tral Understøttelseskasse" (C.U.K.), og
dennes medlemmer samles hver uge
under ledelse af tømrermester Magnus
Bentzen i »Pfauen« i Set. Johann Yor-
stad.

— — Som måske erindret ønskede
konsul Wanner gerne at komme i be¬
siddelse af danske håndværkeres erin¬
dringer fra Basel, og jeg beder de na¬
ver, der gennem deres ophold i Basel
har noget at fortælle, om at nedskrive
dette og sende det til mig. Vær ikke
bange for ortografien, det vil blive ma¬
skinskrevet. Bed.

Godaw og tak for sidst! Disse pære¬
danske ord lød igår til os fra en sort¬
håret, ubarberet italiener, der trådte ind
på redaktionen, mens valgtravlheden
var på <iet højeste, skriver Helsingør
Social-Demokrat. Den 22-årige maskinist
Sandro Zerbi var på en kort visit
på bladet i midten af juni måned, da
han ville et smut til det nordlige Norge.
Nu har han gennemført turen og er på
vej tilbage mod Italien.
Han har haft mange spændende ople¬

velser. Han har »blaffet« sig op gennem
Norge, og da han kom til Trondheim,
mødte han en dansk pige, frk. Agnete
Andersen fra Kongens Lyngby. Hun var
også på »blaffe-tur«, og de to unge men¬
nesker væddede om, hvem der først
nåede Nordkap. Sandro Zerbi vandt,
idet han var på Nordkap 6. august, mens
»Aggi«, som han kalder pigen, først nå¬
ede bestemmelsesstedet d. 8. august.

Vejret var ikke det bedste, fortæl¬
ler Sandro, men det ta'r man med friskt
humør. Det er dejligt at leve frit og
ubekymret i nogen tid. Jeg rejste fra
Italien 12. maj, og nu regner jeg med
at være hjemme i løbet af et par uger
eller tre. Jeg skal begynde på arbejde
igen om en måned hjemme i Genua,
d.v. s. så skal jeg ud at sejle.
- Hvor lang har distancen været?
- Når jeg kommer tilbage har jeg rejst

ca. 15.000 kilometer, men skal jeg være
helt ærlig, så er jeg altså også ved at
være træt. De sidste tre døgn har jeg
ikke været af tøjet, og i dag skal jeg til
København. »Aggi« har inviteret på
middag som væddemålsgevinst.

Ilvor har du lært at tale skandina¬
visk?

- Det har jeg lært på turen. Forøv-
rigt var jeg som 17-årig på en tur til
Danmark, og sidst, jeg var her, opholdt
jeg mig 20 dage her i landet. Det har
altid været mig en oplevelse at rejse,
og min svaghed er nu de nordlige lande.
Folk heroppe er sa rare, synes jeg.
Bedst synes jeg om Danmark og dan¬
skerne, og næstbedst om nordmændene.

— splint.

Danskerne kan lære af Schweiz
Schweiz og Italien ligger langt forud

for os, hvad angår bebyggelsesplan, si¬
ger arkitekt Vilhelm Bøgh, Ålborg, der
forleden vendte hjem fra en ferie- og
studierejse til Schweiz og Norditalien.
Navnlig schweizernes byggeri er lyst
og tiltalende. Både den indbyrdes pla¬
cering og udformningen tilfredsstiller
alle krav til lys og luft, bl. a. gennem
en fortræffelig udnyttelse af terrænet.
Man lægger også mærke til den ny

type af kirker, der skyder op som ud¬
tryk for den gode byggeskik, der her¬
sker i landet.

Jeg mødte den største velvilje og fik
en masse af det ny byggeri i Schweiz
at se. Det var dobbelt interessant for
mig, fordi vi stort set arbejder med de
samme problemer. I byer som Zürich,
Lugano og Bern er der stadig et væl¬
digt boligbehov, og ligesom hos os er

lejlighederne lejet ud, inden de er byg'
get. Prisniveauet ligger på samme sted
— for den sags skyld kunne de ny 1L'J'
ligheder placeres i „Skipperen" i Al'
borg.
Schweiz er jo i udstrakt grad gål>t

over til de ny byggematerialer, f. eks-
Siporex og Durisol, og oven på diss"jmaterialer lægges et pudselag.
Schweiz har man ikke adgang til teg1'
som hos os, men de ny materialer l"1
indfriet alle forventninger.
Indretningen af køkkener og toile!"

ter kan vi lære meget af hos seilet'1'
zerne. Alle rør er skjulte, og køkkenC
ne i sig selv en kæde af ønskedrøm»1*::
Man er gået helt over til el-drift, f°r'
naturværdierne betinger billig strø"1;
og det sætter naturligvis sit præg P
et køkken.



t foreningsmeddelelser
t

Aalborg. Den 4.-9. fejrede vor gamle naverbror, glas¬roager Anthon Hansen, sin 65-årige lødselsdag. Hansen erfØdt i Aalborg, rejste ud i 1906 og kom over Hamborg,Bremen, Oldenburg og Kassel til den hollandske grænse.Han arbejdede i forskellige byer, bl. a. i Bielefeldt, hvorhan arbejdede til han vendte hjem i 1910. Hansen har iden tid han har tilhørt Aalborg afdeling været en trofast°g gemytlig naverbror og vi sendte vor hjerteligste lyk¬ønskning på dagen.Med naverhilsen. J. Mø 11 e r Jensen, formand.
Gøteborg. Fredag den 4.-9. afholdtes ekstraordinær ge¬neralforsamling ang. kontingentforhøjelse, da det viste sig,at sygekassen ikke kunne bære sig. Kontingentet blevforhøjet til 3 kr. Siden drøftede vi sommerhus og enedesefter en lang debat om, at skal der bygges bliver detPa andelsbasis og 10 medlemmer tegnede sig straks fori0" kr. om året, så vi håber, at vi snart kan komme igang™ed at bygge, vi har fået en herlig byggegrund med ud-s'gt udover Göteborg skærgård.Søndag den 16.-8. havde vi en vellykket biltur til Ude-valla, hvor vi drak kaffe og tog os et bad. Siden gik tu¬ten til Troldhättan, hvor vi så faldet og kraftstationen,op omkring og så sluserne. En herlig tur med gode min¬der
Med naverhilsen
Hillerød.

gode

Victor Kjellerup, sekr.
I, —«"• På mødet lørdag den 5. september havde vidi'n'^ '' en ^ot' roskildenav, Gerh. Jonsson, og forman¬
hav U mindeord over maler Axel Boolsen, Køben-n, der har været en flittig gæst i vor afdeling,l'yd""] c'en September havde vi den glæde at kunneviill-0 ' "n8e svende velkommen i vor hyggelige hule og°mstsangen lød. Aftenen forløb som sædvanlig med°g spind.
L;?fU møder er den 3. og 17. oktober,eo kraltig naverhilsen. G h r. Stentoft, sekr.

i ,t|,l!,'"havn- Dcn "■ august havde vi en vellykket tur ud
■ned .! om søndagen, d. 23, deltog vi i Fagenes fest,
tradir a' "aver i valsetøj, det kan måske blive en

Haver!"!1' C'C1 'ian g°re sit til al udbrede kendskabet lil

''ar vj seP"JJ . løb Blomsterfesten af stabelen, og dermed
'er> så 1 ^ v'iitersæsonen. Lad os nu mødes flittigt i vin-af 'arr ■>estyrelsen opmuntres til at gøre mere og mere ud('e u,1,1Jnf-menterne- Ligeledes må enliver gøre sit til at fåbord "jerovendte svende til at melde sig ved det runde-
Med kraft*ljmg naverhilsen. Erik J e n s e n, sekretær.Ode

^®dt orf'tM r°ds kulde og blæst var en god buket naver
sommerhulen. Vi

i Ul on «;i . 0 lai £havde .,n 4 Vor* sidste møde for i år i s
med d t Vore madpakker med som blev nydt sammen' glsede SOm ''etersen havde skaffet. Kun blev der et skårVerlj].^',11' c'a Vendeltorp oplyste, at en af vore gamle na-*red,,c !e' restauratør Rex, var afgået ved døden. ManOgtil lanVninck>-
°g oSsä or'0b aftenen som vanlig med sang og spindXaTst, Cæren: lød et l'ar gange.
ly, o« i møde er i vinterhulen hos Grüneberg i rest.Medgav, 'er generalforsamling er der mødepligt."averhilsen? Aksel Ryet, sekretær.Roskilde. Den 12. september j^vde vie kasserer Ejvind

■? fen med besøg a{ HiUerødafdelingt
øret en ekstra

j'enriksen og hustru, Thyra, det &,a
der blev sunget

lU'd og de gamle naver blev vJirnlL„s^ 'revet af.
lavt og nogle historier blev der

»■me aften,
k j Winckelmann, som var g®'

som nu skal P1^
e

afdelingen tre sjældne møn '

t sjælden og
bord, særlig een af dem var "^laugs-velkomsten,glorie. Det var en mønt Ira Sin

^ mønterne ta

i denne overgik til Nationalmus
laUgssvende. Nu

u, at og fordelt til de daværencle
.^ s bord, og

^nodiet altså havnet i
af den. Der bliver

\r stolte over at være i besiddelse di
Avet en giaspla<ic til bordet.

{hoides generalfors«"
limf ® den 10. oktober kl. 1» a '

„„„and.

g 'ned valg efter lovene, bl. a. •'
^ N a u m a n i •

* ed krallig naverhilsen.

Itønne. Den 16. august afholdt vi et vellykket keglespili Vandmølle kro, det blev til el pænt beløb til vor slunkne
kasse.
Til vore hulemøder har vi fået et udmærket lokale i

„Rådhuskroen", hvor vi mødes den 1. fredag i hver må¬ned. Vort tredie og sidste keglespil finder sted her midt i
november og generalforsamling samme sted i oktober.
Afdelingen her er i god fremgang og vi sender de kraf¬

tigste naverhilsener her fra klippeøen.
Valdemar Schou, formand.

Meddelelse til afdelingskassererne.
Modtaget kvartalsregnskaber fra følgende afd.: Aalborg,Aarhus, Basel, Borås, Düsseldorf, Göteborg, Hamborg,Køge, Landskrona, München, Odder, Rønne, Silkeborg,Slagelse, Thorshavn, Tromsø og Vejle. Mangler stadigNæstved, Port Elizabeth og Vordingborg. Disse afd. bedes

snarest sende mig deres regnskaber.
De endnu resterende grønne mærker må returneres nu,

og må der nu kun bruges de røde mærker.
Hovedkassereren.

Fagenes fest i København
løb af stabelen søndag den 23.-8. og for første gang deltog
naverne i dette arrangement. Der mødte ca. 25 svende
op i valsedress, særlig var som sædvanlig Garoll („Ru¬
mæner-tømreren") i sin høje hat, lange støvler og guld¬
ørenringe, en fin type på en berejst håndværker, der var
„Kong Schmidt" i Olaf Poulsens berømte ternede bukser,
lange støvler, bulehat, knorpekæp, der var „fremmedskrev-
ne" med høj hat, perlemorsknappet vest osv., gamle valse¬
svende med snoede valsestokke og med „Berliner" med
værktøj i det originale Bielefeldt-førklæde. Max Francke
manglede, men „Kæde-Kristian" var trukket i hans tøj, ogder var både unge og ældre årgange repræsenteret. Vort
unge medlem, Lønstrup Hansen, stillede i tropetøj ogtropehjelm. Edgar Jensen stillede med banneret og Spang-strup gik i spidsen med bomærket. Det originale optoghøstede stort bifald.
Fagenes fest havde iøvrigt samlet ca. 3000 festdeltagere,alle brancher af håndværket kappedes i tovtrækning, væd¬deløb med ølkasser o.s.v. og fhv. minister K. K. Steincke

talte.

Skandinaviens største fiskenet-tvinderi
indviedes den 22. august. Det nye tvinderi er opført afN. P. Utzons netfabrik på Mariendalsvej i København og
repræsenterer det fineste og mest moderne på delte om¬råde. Foruden at kunne forsyne hele Skandinavien med
net, eksporteres til pladser over hele kloden, bl. a. Syd¬amerika, Geyion, Peru o.s.v. Driftsleder i firmaet N. P.
Utzon er vor gode naverbror Hugo Nielsen, formanden for
Foreningen for berejste Håndværkere.

Jeg vælger min plads.
Skrevet til Kalundborg håndværkerforening i anledningaf fødselsdagen 1922: Mel.: Du gamla, du fria.

Jeg vælger min plads ved en småmesters bord,
hvor lykken så lit et hjem indrammer,
og selvskreven plads har jeg der, hvor lykken bor,for jeg kan bruge sav og høvl og hammer.
En greve er greve til gods og lil gård,
han vandrer det rundt på een dags færden,
en håndværkers felt er den hele vide jord,
en rigtig smed er smed for hele verden!

Som dreng har jeg rendt for min mesters madam
— det hændte, jeg rørte vuggens gænge —
som svend har jeg valset den halve verden om,
der var ej bur, hvori jeg lod mig stænge.
Som mester jeg prøver en smule af hvert,
thi andre forstår ej håndværksmanden,
men pyt, hvad gør det, når blot hjemmet er mig kært,
når jeg og mutter vi forstår hinanden.
Så bær' vi den modgang, som livet før' med,
så taler vi ud om dagens trængsler,
så deler vi trofast i mod som i med,
så har vi fælles trøst og fælles længsler.
— Forstår du så ikke, at dagen er skøn,
at solstrejf for os hvert gry indrammer?
Forslår du så ikke, at lykken er min løn,
når jeg med sang kan bruge høvl og hammer?

A.—0.



C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K., Kø¬
benhavn.

C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkonto
nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Olgas-
vej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvængel 55, 1. sal,
Brønshøj. Telf. Bella (>804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 4. sal, Århus.

Hedakter af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Telf. Helrup 390 x og 3384.

Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Køben¬
havn. Telf. Valby 983.

Tryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).
Bladet afleveret den 30. september

SCHWEIZ

Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,
c/o Tschumi, Klybeckstr. 122, 2. tv. Hule i rest. „zum
Plauen", St. Johann-Vorstadt. Møde hver fredag.

Bern: Møde hver torsdag i reslaurant Schanzenstube, Zah-
ringerstrasse 15 (Willy Frandsen). Kasserer: Billy Blaa-
se, Effingerstrasse 59, 1. Formand: Emil Sørensen,
Dammweg 9.

Kreuzlingen: Møde hver torsdag i „Colossæum". Udb.:
P. Jørgensen, villa „Cimbria", Sonnenstrasse 16.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i reslaurant Hottinger-
platz. Kasserer: Leo Lassen, Im Bergdörfli 16, Zürich 2,
udb. dgl. 18,30—19,30. Formand Hans Rasmussen,
Agnesstr. 45, Zürich 4.

TYSKLAND

Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergérstrasse
103, 2., (10 a), Dresden A 28.

Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned efter indkal¬
delse. Formand: Otlo Krøll, Eisenslrasse 35. Al korre¬
spondance lil formanden.

Hamborg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen „Sänger
Heim", Stresemannstr. 60, Altona. Formand: Carl Lund¬
bech, Habichtstrasse, Parz. 64, Hamburg 33. Kasserer
Carl Metzdorff, Spargelkoppel, Parz. 3, Hamburg 20.
Sekretær: William Poulsen, Brödermannsweg 85, Ham¬
burg 20.

Kiel: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72
(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Mölling-
strasse 17 (24 b). Træffes efter kl. 18. Møde 2. lørdag
i hver måned i hulen, Muhliusstrasse 95.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlinger
Kirchplatz 1, 4. sal, München.

SYD-AFRIKA
Port Elisabeth: Mødeaften hveranden fredag kl. 20 i
The Fountain Hotel, Port Elizabeth. Formand: Viggo
Hansen. Kasserer: Erik Christensen. Sekretær: Birger
Christensen, alle: 24 — 4 th. Avenue Valmer, Port Eli¬
zabeth, hvortil al korrespondance sendes.

FÆRØERNE
Thorshavn: Møde 1. og 3. lørdag i hver måned. For¬
mand: Ove Laursen, „Prop", Kampsax. Kasserer: S.
Mohr Pedersen, Niels Finsensgöta 13 a.

SVERIGE

Borås: Formand: Bjarne Eriksen, Lilla Tvärgatan 19. Kas¬
serer: Hans Hansen, Völundsgatan 6 A, 3. sal, Borås.

Göteborg: Formand: Per Petterson, Avlsborggatan 30.
Kasserer: Bent Pedersen, Södrakustbanegatan 11. Hule:
Idrottsgården, Heden, 1. og 3. torsdag.

Helsingborg: Kasserer: Mekaniker Gunnar Leth, Vilhelms¬
fält, Ängelholm. Tlf. 22054 Ängelholm.
Møder efter meddelelse.

Landskrona: Formand: Henry Jensen. Kasserer: L. Jen¬
sen, begge Timmarmannsgatan 39. Møde på „Solidar",
Storegatan 2, den første mandag i hver måned.

Stockholm: Hule i Klara vestra Kyrkogatan 17 (Klara
Folkets Hus), 3 min. fra Centralstationen bagom hotel
Continental. Møde liver fredag. Kasserer: Kai Hansen,
Bergsundsgatan 17, 1., Stockholm.

NORGE

Oslo: Udb.: R. Rasmussen, Totensgade 2, 2., fra 5,30—0,30.
Al korrespondence til kassereren.

DANMARK

Aarhus: Møde 1. og 3. fredag i „Stjernekroen", Jæger¬
gårdsgade 42. Formand: Emil Ørtenblad, Thunøgade 42.
Kasserer: V. Simonsen, Ringkøbingvej 21, 1. sal.

Aalborg: Formand: Modelsnedker J. Møller-Jensen, Bejse-
bakkevej 13, 1., Aalborg. Kasserer: Peter Jensen, Absa¬
lonsgade 1. Mødeaften den sidste fredag i hver måned
på Turisthotellet, Prinsensgade.

Frederiksværk: Møde på „Strandborg" 2. torsdag i hver
måned. Kasserer: Marius Andersen, Tømmerpladsvej 6.
Formand: Snedker Lauritz Petersen, Thors bakke.

Fredericia: Restaurant Steffensen, Torvet. Kasserer: Aage
Kragh, Dronningensgade 27, 2., fra 12—13.

Hillerod: Møde 1. og 3. lørdag i hver måned i hulen,
Slangerupgade 38. Formand: Typograf Waldemar Peter¬
sen, Milnersvej 21. Tlf. 416. Kasserer: Snedkerm. Eyvind
Henriksen, „Tej", Kjeldsvang pr. Hillerød.

Holbæk: Kasserer: Max Nielsen, Godthåbsvej 19, fra 5—6.
Formand: Smed Ole Nielsen, Bent Grubesvej 36.

Horsens: Møde 1. og 3. lørdag i måneden i Håndværker-
og Industriforeningen, Allégade. Formand: Montør A.
Peick, Smidsvej 89 B. Kasserer: P. Møller Bendixen,
Lollandsgade 29.

Kolding: Ind- og udb.: Kasserer Olaf J. Røndbjerg, Ma-
zantigade 22.

København: Hule: Griffenfeldsgade 7, o.g., 2. sal. For¬
mand: Emil Spangstrup, Villi. Thomsens Allé 48, 2-
Telf. Valby 8980.-—Kasserer: Hans Møller, Vognmands¬
marken K. 2., kontortid: Aabenraa 1, mandag og ons¬
dag kl. 11—14 samt lørdag fra 14—16. — Se Køben¬
havns rubrik i „Den farende Svend" hver måned.

Køge: Møder 1. lørdag i måneden kl. 18,30 i restaurant
Børsen, Jernbanegade. Formand: Farvehandler H. P-
Hansen, Nørregade 36. Kasserer: Murer Herman Peder¬
sen, Bechsvej 9.

Nakskov: Møde 1. lørdag i hver md. i hulen i Hotel du
Nord, Nygade. Formand: Smedemester Laur. W. Jensen>
Vejlegade 11. Kasserer: Valther Jensen, samme adresse.

Næstved: Møde 1. tirsdag i liver måned kl. 19,30 på Bou¬
levard hotel. Formand og kasserer: Typograf Holger
Krøyer, Kjærvej 15.

Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant „City"'
Strøgpassagen. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsgade 7 B-
Telf. 10449,, Formand: Carl Mortensen, Sorgenfri Allé 3-t>
Fruens Bøge. Telf. Dalum 575.

Odder: Formand: Malermester Th. Kruse, Rosengade
Randers: Huleaften 1. lørdag i hver måned hos naverbror
Gunnar Madsen, Raadhuskroen. Formand: Chr. Bred'
gaard, GI. Hobrovej 44. Kasserer: Bogbindermester M-
Hald, Vestergrave 11.

Roskilde: Hule på Centralcafeen, Skomagergade. Mode
2. lørdag i hver måned. Formand: Garver Arthur Nau¬
mann, Himmelev, telf. 503 y. Kasserer: Maler Aksel JeU'
sen, Københavnsvej 74.

Rønne: Formand: Malermester Wald. Schou, Laksegadf
12. - Kasserer: Montør P. Jakobsen, Blekingevej
„Brøndshøj", Rønne.
Møde 1. fredag i hver md. i „Rådhuskroen".

Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver md. i Den folkelige For.
samlingsbygning. Form.: Malerm. Simonsen, Glente^
15. Kasserer: Karetmager R. H. Rasmussen, Marked^
gade 14. Sekretær: Bogbinderm. H. Jørgensen, Søndfif
gade 2 C.

Slagelse: Møde 1. lørdag i liver måned i hulen, JernbaU1
gade 3. Form.: Gartner Fr. Jensen, Ringvej 90. Kasser^'
Snedkerm. Viggo Olsen, Jernbanegade 3.

Vejle: Møde 2. fredag i hver måned kl. 20 . hulen
Wedelsborg". Udb.: Niels Händel, Aagade 67.

Vordingborg: Møde 1. fredag i hver måned på „Land^
cafeen". Formand: Portner Hans Rosenstrøm, Masned",
værket, Vordingborg. Kasserer: Maskinarbejder c"
Meyer, Masnedø.



Aarlius-naverne
ejrer 40 års jubilæum
den 14. november

Dsn 13. november har C.U.K, i Aarhus bestået' *0 år og jubilæet fejres iordag den 1-t. novem¬ber ved en fest i „Stjernekrone", hvor naverneber ved en fest i „Stjernekroen", hvor naverne''e solideste og mest initiativrige indenfor C.U.K.den har den lykke al have en meget stor kredsaf naverbrød re, der med liv og sjæl går op i for¬eningens arbejde, El pragtfuldt stambord er al-«elingen ejer' af, det er vurderet til mere end■ Dl,i) kr, 0g (jer er indlagt mønter fra alverdens'ande og — , billedskærerarbejde — Thorvald¬sens prægtige løve samt et navermærke sammen-S:" af frimærker fra hele kloden. Og så besidderl' Aarhus-naver et kammeratskab, som er ganske''bestående. Og to ting er Aarhus-naverne inde-aver af, nemlig C.U.K.s kontroludvalg og etmedleni (ig,. gennem sit arbejde for vor organi¬sation i over 50 år gjorde sig fortjent til udnæv¬nelsen lil æresmedlem af C.U.K., det er blikken-ager Axel Magnussen.Jen første forhandlings!der
na
f

gsbog indle-

Faneindvielsen fandt sted på C.U.K.s 50 års-dag den 3. december
1950. Fra venstre ses Fugle-Peter, Emil Ørtenblad og

Axel Magnussen.
LT merl t* i

aver i/i ganske kort at meddele, at 12
:)r«,„ samledes i Arbejdernes

der ( S!U!!ede at starte en afdeling
.• bærende navnet Skandina

pengene lå ikke og rustede i kassen, mænd, vil føre for vidt, men de mest
l0rsanil' ■•'■"""eues i Arbejdernes Der afholdtes gratis sommerudflugter karakteristiske er M. N. Hald, Jørgen
debexl' Amaliegade, hvor og andre festligheder, stiftelsesfester, Hansen, Kringhøj. Elikofer, Axel Mag-

julefest for børnene o. 1., hvortil kas- nussen, Peter Jensen og Emil Ørten-
sen gav store tilskud. Nævnes må også blad. lait har der været 28 formænd,v'slc f,

. T« be:
orening, Aarhii

XICiHr J J. - v,Jv,n vilierer' a Mikkelsen som formand, bar
sk:-- ^aSe S«bv s

den hjælpsomhed, der fra Aarhus-na- hvoraf dog flere er gengangere.
Kassererposten er der skiftet knapt

"Styrelsen valgles billedskærer vernes side udvistes overfor vore træn¬

gende landsmænd i Tyskland. Før ju

lovarbejder Jens Jacobsen som se-
voi air' men allerede 2 måneder efter

-

„„„foreningen tre- juli 192Ö talte 2« medlemmer og kvar- valgtes i Aarhus s e e < ei',!1'' forst da svendene efter verdens¬krigen« . ..

så meget med, den har Chr. Bielefeld
>y soni kasserer og ma- len 1919 sendtes 400 kr., og efter en røgtet med omsorg fra 1921—26 og fra

basar i dec. 1923, sendtes 1020 kr. 1930—1944, hvor Viggo Simonsen, den
Fra den gyldne tid kan nævnes, at nuværende kasserer, trådte til.

foreningen ved generalforsamlingen i Da C.U.K.s kontroludvalg i 1944

•sens i ii talsregnskabet balancerer med 2384 kr. stemnier mod 6. — Mange jubilæums-
'•jeiii fra ' begyndte at vende og i kassen er der 1744 kr., desuden fester for 25 års medlemmer og 40 årsk°rii derl'r .c'el tilmeldte sig al'd., har festudvalget 223 kr. i kassen. Men medlemmer har været afholdt og den

tø- Hal w ' afdelingen. Bogbinder så kommer omslaget. Hulen flyttes til 6. oktober 1951 fejrede afdelingen blik-
''eliiis) v , (nu kasserer i Banders af-
'fald var K'<)rmaiu' ' april 1915
res der de.n øvrige bestyrelse gø-
'0l'eninf>,,n ni8eStigt arbejde for at gøre
Sen talte i udadtil. Forenin
genere 35 a medlemmer, et kvarta.
, aller medlemmer. Der afholdtesV„.i ' saitmmt«—.

Alléenberg og derfra til Parkhotellet, kenslager Axel Magnussens 50 års ju-
hvor naverkongressen afholdtes 1921. bilæum i C.U.K. Axel Magnussen er

æresmedlem såvel af Aarhus afdelingsa»inien 1 III svend raed initiativ, og Det tog hårdt på kassebeholdningen
samtidig ophørte de store fester, som af C.U.K.

en
ov.

gøre der gav mønt i kassen. I 1922 balan- Dette er i store træk Aarhus-afdelin-
- cerer et kvartalsregnskab med 282 kr., gens historie, som det har været at læ-
1 og medlemstallet er dalet til 160. Efter se i 1). f. S. igennem de 40 år — afde-
at have haft hule i Søndergades Café, lingen har altid haft gode og meddel¬

somme sekretærer, ikke mindst De-
des penau og den nuværende Niels Jensen.

40 års jubilæet den 14. november vil
„rgade 48, og tiativ af Aarhus afdeling afholdtes i blive en af afdelingens største mærke-

°reningen sine bedste år. sommeren 1927 det første jyske naver- dage, „Stjernekroen" vil komme til at
~ " ' "vil

v('d forenin.,e omster °8 udflugter, vender man i 1923 tilbage „48".
j..a' der 170 j"? "~^rige stiftelsesfest Ved stiftelsesfesten 1925 indviedes
, i "edes ),,.i ' ( 'agere. Kort tid efter afdelingens smukke stambord. På ini-J'ledes i,, "' "agere. Kor
fey"Äv"iere"
te ,J.r !ler de over hele Aarhus kend- stævne på Himmelbjerget — og såle- stå på glodende pæle! Og „Snøjserst°re kar ( 0Ver hele Aarhus 1

1 enkelt a('»eVa".er 'J'ev '10'dt —
'ei'skud en' s'c'en 2 i træk og

først des kunne endnu nævnes mangt og næppe kunne tænke sig smukkere
og med meget. ramme 0111 hans eget 40 års jubilæum

pa °P til over 1400 kr Men At nævne alle de, der har været for- i C.U.K. Waldemar Petersen.
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Vor gode, trofaste naverhror,
blikkenslagermester Max Franeke,

er afgået ved døden den 8. oktober efter flere må¬
neders strengt sygeleje, og blev begravet den 14.
oktober fra Bispebjerg krematoriums store sal.
Max var en af de rigtige navertyper som vi

desværre snart har mistet en del af, altid i spidsen
i valsedress, hvor der foregik noget. Deltog i mange
år i bestyrelses- og byggefondsarbejdet og udførte
et stort arbejde indenfor vor forening. Max var nav
med liv og sjæl til det sidste. Han lå på sygelejet
og levede med i vore hulemøder, han fortalte selv,
at han lå og sang naversange, når han mente det
var ved den tid vi var ved det. Alt hans dejlige
valsetøj har han stillet til rådighed for foreningen.
Naverånden var i ham til det sidste.
Med banneret i spidsen fulgte talrige naverbrødre

Max på hans sidste vandring. Vi har igen mistet en
af vore gode naverkammerater, kun 64 år gammel,
og vi udtaler et ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Københavns afdeling.

Max Franeke in memoriam
Max er ikke niere. — En dyb knugen¬

de følelse greb os alle, når en eller an¬
den svend, i den sidste tid, stod op i hu¬
len i København, og berettede om syge¬
besøg hos Max, — vi var klar over, at
vi aldrig skulle få en sludder med denne
sympatiske kammerat mere.
Max var selve inkarnationen af en nav,

for over 40 år siden traf vi ham, særlig
i de sydtyske foreningshuler, det undgik
ikke hans opmærksomhed, når han, som
arbejdende svend — og dermed relativ
„velhaver", at der var tilrejsende svende
i hulen, han delte sin madpakke med
— og ud af sit rige sind fandt han altid
måder at hjælpe på, han forstod at skabe
et kammeratskab, som stadig huskes af
en masse af de samtidige valsesvende.
Hjemkommen under 1ste verdenskrig,

overtog han faderens blikkenslagerforretning, men al sin
fritid —• og mere til — ofrede han for naverne. Alle ste¬
der, hvor der var antydning af naver, var Max at finde.
Vi havde (og har) disse glimrende underholdnings-afte¬

ner for de unge, der er afskåren fra at komme ud, der
gjorde Max sin store indsats, han kom med sit „zünftige"
valsedress, — brede hatte —■ snoede stokke o.s.v. Det var
Max store øjeblikke, det var det miliø, han elskede.
Hans ungdoms rejseår har således præget hele hans liv

og givet det indhold, hvor der var naversange, liv og lyst,
der var Max at finde, —• og vi savner ham.

Jens Jørgensen.

Den 8. oktober døde Max Franeke. Hermed sluttede en

god kammerat og en ærlig og hjælpsom navs liv. Max
Franeke led af en håbløs sygdom, som han havde døjet
med i mange år. Han var det mest hjælpsomme menne¬
ske jeg har kendt.
Vi under ham af hjertet den fred han fik, og vor sidste

hilsen skal være et æret være dit minde.
Em. Fischer.

Der er vist få, der har så meget at takke Max Franeke
for som undertegnede. I tre år under besættelsen gav han
mig arbejde og oplærte mig i det fag, hvori han var en
mester. Endskønt han selv sad småt i det, fik jeg ikke
alene min ugeløn, men også fuld forplejning, thi hos
„Max og tante Marie" følte man sig altid som hørende
til familien og deres hjælpsomhed og gæstfrihed kendte
ingen grænser.
Max gode humør hjalp ham tit over livets besværlighe¬der, der skulle ikke ret megen medgang til, før Max'

barometer steg fra 0 til højdepunktet — og så var han
uforlignelig. Slagfærdig og altid rede til at tage enhversituation fra den humoristiske side var han også.Nu har han da fået fred efter et langt og smertefuldt

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Fredag 6. november kl. 19,30, Griffenfeldsgade 7:

Ordinær generalforsamling.
Dagsorden: 1. Protokol, herunder formandens beret¬

ning. 2. Regnskab ved kasserer H. Møller. 3. Indkomne
forslag. 4. Valg Iii bestyrelsen, a) Næstformand (afg. Kri¬
stian Sørensen), b) Kasserer (afg. Hans Møller), c) Skram-
leriforvalter (alg. Hannemann Christensen), d) Bestyrel-
sessuppleant (alg. Erik Søgaard), e) Revisor (afg. Hans
Rindum), f) Revisorsuppleant (afg. Mikkel Eriksen),
g) Reservefanebærer (afg. Hans Møller). Valg af 2 med¬
lemmer til hovedbestyrelsen (alg. Fritz Schwarz og Ri¬
chard Nielsen), en suppleant (afg. Hans Rindum), en revi¬
sor (afg. Erland Nielsen), cn revisorsuppleant (afg. Erik
Søgaard). 5. Eventuelt.
Fredag d. 20. november kl. 19,30, Griffenfcldtsgade 7:

Svendeaften.
Fredag d. 4. december kl. 19,30, Griffenfcldtsgade 7:

Byggefondets andespil med venner og bekendte.
Med naverhilsen. Bestyrelsen.
Formand: Emil Spangstrup, Vilh. Thomsens Allé 48,

2. sal. tlf. Valby 8980. Kasserer: Hans Møller, Vognmands¬
marken K. 2, telf. Byvang 6479 u. Kontortid: Åbenrå 1,
mandag og onsdag kl. 11—14 samt lørdag fra 14—16,
tlf. Byen 2961 u.

ltnnde fødselsdage i Københavns afdeling:
70 år: Blikkenslager Marx Steffensen, Fiolstræde

32, 3., K„ den 20.-11.
00 år: Specialarbejder Jacob Jensen, Søndre Boulevard

64, 4., V. den 19.-11.'
Vi ønsker hjertelig til lykke.

Københavns afdeling.

sygeleje. Jeg havde den glæde at besøge ham under et
besøg i København ca. 8 dage inden han døde. Takke
ham med ord var umuligt, men gennem et langt, fast ogvarmt naverhåndtryk formidledes ord, som sproget erså falligt på, og jeg forstod, at Max var glad ved at se
mig.
Kære Max, tak for alt, hvad du har gjort for mig.Am-c være dit minde.

Johan på snippan, Göteborg.

Appel
til alle medlemmer og afdelinger.Dem der bruger postkort — og hvem gør ikke det?især nu op mod jul — bedes venligst støtte C.U.K.s hjæl¬pefond ved at købe vore egne smukke 4-farvede kort.

Prisen er nedsat til 10 øre, som går ubeskåren tilhjælpefonden. Kortene rekvireres hos hovedkassererer
Bjerregaard, og alle afdelingskassererne bør have demfremme til salg ved hvert hulemøde og ved alle sam'menkomster.
Med venlig naverhilsen. H. B.

To rejsebøger om Indonesien.På Gyldendals forlag er udsendt to rejsebøger om Indo¬nesien, Aage Krarup Nielsens „Merdeka" og Karl Eske¬lunds „Brune tømmermænd". Det er så ligetil, at denunge republik er et godt objekt for rejseskildrere og deto forfattere får da også i disse bøger rig lejlighed til atudfolde sig.
På Indonesiens mere end 3000 store og små tropeøerlever 75—80 millioner mennesker, og af landets egnebørn kan kun ca. 10 % læse og skrive. Den tidligere hol¬landske besiddelse er i støbeskeen, og der rejser sig detene problem efter det andet. Der fortælles om million¬byen Djakarta, om livet, som det leves, om bestikkelser,overfald af store regulære bander o.s.v., der er spændinSfor alle pengene.
Krarup Nielsen slutter „Merdeka" med at sige: „Indone¬sien er endnu hverken et rige eller en nation. Det er tu¬sinder af frodige, palmekransede solskinsøer, det er hun¬drede af stammer og folkeslag, hver med sine skikke, tra¬ditioner og tungemål, det er millioner af glad og smilendeungdom, der ivrige og forventningsfulde myldrer en nytid i møde." '

W. Pi
F. f. b. H. afholder lørdag den 14. november festaftefli anledning af 25 ars indvielsen af Berejstes Hus.



51
fester Hamborg-naverne igen!

■årig stiftelsesfest den 28. november
Dønningerne fra Hamborg afdelings 50 års jubilæumsfest i fjor har langtlra 'agt sig endnu, det er stadig samtaleemne blandt de naver, der var med.°g det var da også ..alle tiders" naverfest — og det er vel nok tvivlsomt omder nogensinde senere kan samles så mange naver lil en fest i udlandet.
I ra Hamborg-navernes nybagteretær> Carl Metzdorff, har> i'aget

se-

jeg mod-
fra Ham¬nedenstående glimt

ikke
„,

'ge benyttede den sidste rest
önildskiH:'^'"6 s'ct '^kc undre mig,
af ferien til at besøge Hamborg-naverne den 28. november. Artiklen lyder.Når en besøgende kommer tilborg nu, vil han sletalt det han har hørtseme af byen var sandt, thi når hankun færdes på strøget ser han jo intetaf det mere. Alt er genopbygget, kunenkelte steder som omkring „Mikkel'Hamborgs vartegn) gaber der endnustore frie "

llam-
ikke forstå, at
om ødelæggel-

store
liar pladsser, hvor der—, ..,«1 Ui-r engangværet beboelseskvarterer. Selv på'erbahn—Skt. Pauli rejser sig detPaladslignende forlystelsesetablis¬sement .-ii..- 1 -

Kel]
ene

_ JPj oivwcacia^1,:i"nt efter det andet. Man bygger på'"Id kraft her i byen. men alligeveler der stor mangel på lejligheder t'^erkommelige priser. Selv Skt. Pauliilndungsbrücken bliver bvccet hell m°R alle
bliv

.... Il ainge\stor mangel på lejligheder til
Blv Skt. Pai

ver bygget helt om
. ""e pantoner, som den hviler på.l^er nu på 2 etager, så der kan pro-nieres på 1. sal samtidinyder -J •

pro-
„-.......ig med. at man

ii, f U('sigten over havnen og ruiner
So . Blohm & Voss store skibsværft.((.ni i" er fuldstændig demonteret ogdr' v?' ovcrgår den tildels i an-® "a-nder og skal delvis genopbyg-iun i andre værfter er så nogen-^U'c" beskæftiget og har tre-
y. ,l't deres personale. 1 sommer har
li haft den store havebrugs-udstil-"8 med —ftian. mange seværdigheder ognKe rf , B
('l(i'en ,anskere har benyttet week-
v$ret : ' l'' ""e trip herned og har
Der roeret og henrykt

?''ni( in °In1"l">.r j" også en delHaml>urg. både på ud- og
nogle kommer tilfods, an-
nielfingeren (på tysk per
S0|ii noget af det fineste
kommer nogle på egen

motorcykle — endda med elektrisk
barbermaskine i tasken. Et par tømre¬
re, som var her forleden, var endda
så heldige og få et par dages arbejde
her, men det er kun undtagelser, som
ingen skal regne med.
Arbejdsløsheden i Hamborg er

temmelig stor, ca. 80.000 arbejdsledige,
men det skyldes tildels den store til¬
gang af flygtninge, som byen må op¬
tage, der er jo hver dag mange unge
mennesker, der kommer fra den rus¬
siske zone og de tror tildels, at her
kan man leve uden at arbejde.
Og nu til vor lille forening: vi har

haft et par fornøjelige hulemøder, den
nye formand. Theisen. gav et par om¬
gange og fik „blæren" som det sig hør

og bør, og vore damer har også væn¬
net sig til at komme med — for at der
ikke skal være alt for mange tomme
stole til vore møder, der ikke altid er

lige godt besøgt.
Den 29. november har vi jo vor 51-

årige stiftelsesdag, men vi afholder fe¬
sten allerede den 28. november i hu¬
len, Stresemannsstras.se 60, Hbg.-Al-
tona. Vi er jo kun 33 medlemmer og
deraf er % gamle rentenydere, så vi
har ingen penge at rutte med, derfor
står den ikke på karper i år, men vi
regner med pølser og kartoffelsalat
— og så lidt til at skylle det ned med.
Men det skal nok blive fornøjeligt al¬
ligevel.
Vi fik jo i fjor en mængde dejlige

bøger og nu samler vi sammen til et
kombineret fane- og bogskab, et af
vore medlemmer har det i entreprise
og har lovet det færdigt lil stiftelses¬
festen.
Hvis en eller anden nav nu holder

sin ferie i den tid, vil vi alle byde de
pågældende hjertelig velkommen til
vor stiftelsesfest. Der bliver spisning,
tombola, musik og dans.
Med kraftig navcrhilsen til alle.

Carl Metzdorff, sekr.

Hamborg afdelings bestyrelse ved 50 års jubilæet, fra venstre: William Poul¬
sen, Richard Witt, Carl Lundbeck, Carl Metzdorff og Carl W. Petersen.

S0ni St**kholm afdelings 44) års jubilæum.
«°g|(!r' " ' Skandinavien (Kristiania var nr. 1) starte-

l*rkere tra deres ungdomsrejser — hjemvendte hånd
t'| år Sj j'ri afdeling under C.U.K, i Stockholm, det er"SZn ' är, og i den anledning lx»d de gæve naver
I 18 i" , auK"st.
V >llf. a/n'edes 50—60 naver med damer på -Göta Gil-

|M '"klædte og glade. Foreningens nestor G. S.
T "I11 a'derspræsident, velkommen på en lige

h' 1,1 ''''^n måde — nemlig korte vercificerede
® f

^ü'torisk ,n,-vkkede borde bugnede af det for Sverige
ia v»rm„" 5n,örgåsbord — med helan og halvan -
O* rL/^"er' derefter kylling ad libilum — ol —

, 'k«r J,Vin en gros — madeira — mocca — rognar
N'il "r,lle"ige andre læskedrikke,
i fS??l, d,.r"' M"rge Rasmussen, talte spec, for (i. S.
H„j H.. ^animen med festen fejrede 40 års jubilæum
nJ*nli»vt, p°r ftø'Merne. Der var modt 10—12 stk. fra
Iari Wrhu Jensen (Fugle-Peter). Aarhus, var mødt

son, 'n8ens fane og en håndbroderel l>ord-
1? J \'iuta*®' '>e'er Jensen holdt tale for Stockholm

$in .j1'" Sekreta-r Erik Jensen. København. hil¬deling med velvalgte ord. Jens Jørgensen.

H.B.. overrakte et håndmalet æresbrev fra Sk. C.l'.K.
Dette fremvistes blandt alle de andre telegrammer og lyk¬
ønskninger.
Andre talere priste — med rette —• de smukke Stock¬

holmer damer, hvorefter de blev svungen i dansen til den
ypperlige musik. Kl. 1 holdt bilerne for døren for al
kore de festglade naver til Ingarö. hvor fortsættelsen
fandt sted til ulwgrænset tid. — Det var en herlig fest.
som vi mindes og Stockholmerne kan se tilbage på med
stolthed. J, J.

tildrag af ii.lt.« protokol.
H. oktober: Formanden. Jens Jnrgensen. åbnede. Proto¬

kollen godkendtes. Formanden aflagde beretning fra den
vellykkede 40 års stiftelsesfest i Odense, en fest. der havde
samlet 50—60 deltagere. — Invrigt oplæste formanden en
del korrespondance med forskellige afdelinger. — Et med
lem bevilgedes et lille beløb fra hjælpefondet. — I)et ved
toges at nedsætte prisen for vore smukke postkort til
10 øre og at appellere til alle medlemmer og afdelinger
nm al købe disse. — Aarhus afdeling fejrer 40 års jubi
læum den 14. november. Redaktøren repræsenterer H.R
— N**le møde den 12 november.

Waldemar Pelersen.



FORENING SMEDDELE LS ER

Hamborg. Kvartårlig generalforsamling afholdtes lør¬
dag den 17.-10. i hulen, Stresemannsstr. 60. 17 medlem¬
mer var mødt, et nyt medlem optoges. Louis Petersen diri¬
gerede.
Da næstformanden frabad sig genvalg blev Harri Jen¬

sen valgt til denne post. Kontingentet blev vedtaget såle¬
des: heltbetalende svarer 2 DM pr. md., istedet for hidtil
1,65, hvorimod rentenydere ingen forhøjelse skal betale.
Gælder fra 1. november.
Og så debatteredes vor 51-årige stiftelsesfest, der finder

sted den 28.-11. i hulen. Festen begynder kl. 19 med fæl¬
lesspisning: pølser og kartoffelsalat for 2 DM. Derefter
tombola, musik, dans og selskabeligt samvær.
Hvis der er naver, der har lyst at være vore gæster,

er de hjertelig velkomne, men lad os det vide nogle dage
i forvejen, så vi kan gøre lidt for gæsterne.
Med en kraftig naverhilsen fra hele Hamborg afdeling.

Carl Metzdorff, sekretær.

Aarhus. Ordinær generalforsamling den 2. oktober 1953.
Formanden åbnede og bød velkommen. En fremmed
svend. Jørgen Larsen, fik den traditionelle velkomst. For-
handlingshog. formandens beretning samt kassererens
regnskab godkendtes.
Afdelingen fejrer 40 års jubilæum i forbindelse med

„Snøjser"s jubilæum lørdag den 14. novbr. Festen fejres
med spisning bestående af suppe, fisk, steg og dessert.
Hulemødcr afholdes for eftertiden den 1ste og 3die fre¬

dag i hver måned. Der afholdes lotterispil i december.
Ved valgene genvalgtes Emil Ørtenblad som formand.

Niels Jensen som sekretær. „Araberen" nyvalgtes som
skramleri. Da dagsordenen dermed var udtømt sluttede
dirigenten med nr. 63.
Med naverhilsen. Niels Jensen, sekretæi.

Aalborg. Fredag den 9.- 10. afholdtes vor generalfor¬
samling, der var godt besøgt. Formanden. J. Møller Jen¬
sen. genvalgtes. Nyvalgt til bestyrelsen blev typograf N.
Jensen. Kontingentet drøftedes og naversangen lød til
formanden sluttede mødet. Derefter tog man fat på hi¬
storierne.

Med naverhilsen. J. Møller Jensen, formand.

Hillerød. Da ikke alle medlemmer har lejlighed til at
komme til møde en lørdag aften, afholdes møderne i no-
vember den I. lørdag og 3. onsdag, altså den 7. og 18.
november kl. 19.30. —■ En hat er blevet forbyttet og bedes
udvekslet den 7. nov.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.

København. Den 19. september havde vi alm- hule-
møde. desværre el af disse, hvor der aldrig kommer ret
mange, jeg gad vide hvorfor. Keder I jer. svende? Ja. men
den første betingelse for at få del rart. er dog. at I mø¬
der. — Nå. men den 3. oktol»er havde vi en vellykket
æresaften for vore fire jubilarer, forhålienllig har de
syntes det samme. Der er jo tradition for kaffebord og
dans. og kombinationen er ikke dårlig, på den måde får
nemlig alle deres lyst styret, både dem. der kan kan lide
små sorte og dem. der kan lide små piger.
Med kraftig naverhilsen. Erik Jensen, sekr.
Kander*. Generalforsamling i hulen 3. oktober. Forman¬

den. Chr. Rredgaard. bød velkommen og aflagde beretning
for sommerhalvåret og omtalte bl. a. de afholdte moder,
fodturen til Galten, naverslævnet i Aarhus og keglcfeslen.
Også denne gang blev Gunner Madsen keglekonge, men
var dog stærkt truet, og der målte en omkamp Iii med
Rich. Christensen for at få værdigheden igen.
Kassereren genvalgtes med akklamation. Til sekretär

og næstformand valgles Rieh. Christensen. Alderspræsi-
denim Niels Nielsen blev bestyrelsesmedlem og revisor
blev Karl Elgaard.
Bestyrelsen skal arliejde videre med en eflerårsfest. Ef¬

ter hilsener fra Grønland og drøftelser af foreningens in¬
terne forhold sluttede modet med nogle navrrsange.
Med naverhilsen. Rich. Christensen.

(Mense. Vi har den 10. oktober afholdt generalforsam¬
ling med en alenlang dagsorden. Et forslag fra bestyrel¬

sen ang. en tilføjelse til rejsefondets love gav anledning
til en lang og livlig debat.
Forslaget forkastedes med en stemmes flertal, hvor¬

imod et mindre vidtgående tilføjelse, fremsat af fondets
stifter, Ploug, blev vedtaget. løvrigt var alle valg gen¬
valg.
Det vedtoges enstemmigt at flytte hulen til større lo¬

kaler i Billardkafeen, Pantheonsgade 7. Alle medlemmer
bedes møde i den gamle hule lørdag den 7. nov. kl. 19,30
medbringende deres respektive værktøj i en snor. Da der
ikke er adgang for damer, må vort nye medlem „Wilhelm
Brolægger" dog ikke tage „Jomfruen" med. Vi går i gåse¬
gang til den nye hule.
Første ordinære mødeaften bliver altså i den nye hule,

som indvies med en foredragsaften med farvelysbilleder
„Fra Schweiz til Sicilien". Alle medlemmer med damer
indbydes til denne aften. Vi slutter med et kaffebord.
Filmsaften er lørdag den 14. november.
Med naverhilsen. Formanden.

Vejle. Ordinær generalforsamling afholdtes fredag d. 9.
oktober. Formanden, Johan Kunchel. bød de mødte vel¬
kommen. Efter en sang, valgtes Vilhelm Jensen til diri¬
gent, hvorefter sekretæren oplæste protokollen, der god¬
kendtes.
Formandens beretning bød ikke på store overraskelser,

arbejdet på den nye veranda var gået godt, der har væ¬
ret arbejdet i 8 week-end, og der mangler nu kun indsæt¬
ning af vinduer.
Beretningen affødte en længere diskussion ang. et på¬

tænkt rejsegilde, formanden mente det kunne kombineres
med rejse- og indvielsesfest, det overlodes til byggeudval¬
get at arrangere det fornødne, derefter godkendtes be¬
retningen.
Kassereren, Niels Handel, oplæste regnskaberne, hoved¬

kassen balancerede med 116.00 kr.. kassebeholdning 00.
dette godkendtes. Lokalkassens regnskab var ualmindeligt
fint. det balancerede med 1484.61 kr. og udviste en kasse¬
beholdning på 1431.97 kr. Efter nogle bemærkninger god¬
kendtes regnskalæt.
Til kasserer genvalgtes Niels Handel, til næstformand

genvalgtes Villy Höjmark. og som skramleriforvalter ny¬
valgtes Hjalmar Davidsen og som revisorer genvalgtes
Villi. Nielsen og Carl Lindskjold med Chr. Winther som
suppleant.
Den årlige nytårsfest afholdes i lighed med tidligere,

og det overlodes til Vilh. Jensen og formanden at arran¬
gere det videre fornødne. Der bevilgedes gratis spisning
for medlemmer.
Under eventuelt havde flere medlemmer ordet, hvor¬

efter dirigenten kunne slutte den velbesøgte generalfor¬
samling.
Den 20. septemlier afholdt Vejle afd. et ualmindelig

godt besogt ålegilde på „Hytten", stemningen var som
sædvanlig god og det blev halvsent. for de sidste forlod
„Hytten", ålegildet plejer at være afslutningen på sæso¬
nen. men i år fortsætter vi lidt endnu, så vi kan få den
nye veranda færdig, og når del er færdig vil „Hytten"
fremtræde i ny skikkelse, og det vil sikkert glæde alle
medlemmer og venner af naverne.
Med naverhilsen. Sekretæren.

Thorshavn. Lørdag den 19. september afholdtes gene¬
ralforsamling i hulen, desværre med ringe tilslutning.
Beretning og regnskab godkendtes.
Efter eget ønske afgik formanden Ove Laursen og ny¬

valgt blev Joen Rasmussen. Jesper Midjord blev valgt til
kasserer og undertegnede som sekretær. Ove Laursen slap
ikke hel« fri. han måtte indtil videre overtage skramle-
riel. Suppleant blev Amgrim Skåle og revisorer Henry Pe¬
tersen og Aksel Jensen.
Med naverhilsen. S. Mohr Pedersen, sekr.

Naver med krummer I!
For kort tid siden tog jeg mig en lille lur til nabobyen

Krefeld for al hilse på vore lo navrrbrødrr Jean og Otto
Olsen (far og son*, og der blev jeg ikke så lidt forbavset
over. hvad der var skel siden mil sidste l»osøg hos dem.
Olsen, som under et bombeangreb havde mistet bå<le
ejendom og restauration, og som efter krigen igen bas de
begvndl pi en restauration, er nu Iwgyndl på at opbygge
båd<- ejendom og restauration på »in gamle plads og gen
åbner i be«Tndel»en af november' Aflang dem el bes»g om
jeres vej falder forbi.

Oli« K r ö11, Düsseldrof.



Odense afdelingsafholdtes den 2G. september i Højskolet«^"'"^! {ormaii-°g fik et ualmindeligt vellykket for o ''
„ rettet en

den, Carl Mortensen, havde budt velkommen 0^^ ^særlig velkomst til formanden for hovec '

)ieie aftenenJørgensen, København, gik det slag i s g; sang
med spisning, taler, lykønskninger, dekiama°8 danS"

, . , ha, været tilslut-
1 anledning af, at vor formand snar

foreningen en

'el Odense afdeling i 25 år. skænkede han to.remngesmuk dirigentklokke af solv og med nav
^ (U, snu\

sknption i jubilæumsgave. Festen slutte
aften,

»mer efter, at vi alle havde haft en fortræffelig a.
Afdelingen blev stiftet den ^' 'maler Haa-

af gartner H. Jacobsen („Parisergartnerer .r«P („Frysemaleren"), gartner N. Jacobsen samt"itz Have. Den første formand hed Birck.

^
fen første hule var inde i byen; men i maj • '

^
lus hulens inventar pr. sporvogn til l*r"

^Grisen
verne gik i gåsegang gennem skoven sy t. ^ näi'<tf
faldt og brsekked' låret", og stoppede tørst, a

års jubilæumsfest
til Hunderup skov, hvor den nye huie skulle være hos
„Goddav Jensen".
Året efter er naverne dog atter i byen, denne gang med

hule på restaurant Schipka på Flakhaven. Men det ser
ud til at rejselysten stadig har ligget naverne i blodet,
thi i de følgende 10 år flyttedes hulen fra det ene sted
til det andet. Medlemstallet svingede stærkt, snart var der
mange, snart var der få, men liv og glade dage har der
altid været i foreningen.
Bestyrelsen har selvsagt vekslet adskillige gange i de

forløbne år. En undtagelse danner dog kassereren, sned¬
ker E. Vendeltorp, som har holdt sin post i 33 år, idet
han blev valgt i 1920. Et par år liar han også været for¬
mand. Han har gennem alle disse år udført et stort og
uegennyttigt arbejde for C.U.K. Utrættelig har han været,
når det gjaldt om at tilrettelægge møder og fester. Også
Carl Mortensen har en lang årrække bag sig som for¬
mand, og disse to pragtfulde naver giver et godt billede
af ,hvad interesse og sammenhold om C.U.K, kan være
for en afdeling.
Med naverhilsen. Aksel Ryet, sekretær.

turen til rom
7- efter ,„.UngC* hå,u'værkere får den1^ at trav(.a?^eS men*n8 — forrykte
med en k.,V' "les,e af Europa rundt
ret nat,—.i(?t ('ilt'"er sig, så er det vist

man får det spørgsmål'ad vi har haft ud af

°8.det vil ie8 ' del fol-
y!!e jeg ner! V- beskriv'e. hvad ud-

g

at

en k

buktet1""''?1' at
sådan en ?,' hvad
getide f" r;
bvt... . rsøge

r

Jer

!!*Ve" son,"^::, .JC« •Sll'r,ig vil frem-
I ' a' vi kom v®rdifuldt, og det
^'»Ikninoe,, "Kr, bedre i kontakt medreJst, frel f' Pä den måde1 "" ■ ,or dem, der<len\!Uris»bus.

vi har
farer afsled

Når vi travede ud at
-n slagne landevej, havde vi ri!^hed \\1

sludere folkel^'dn& imellem kom vi i swa\^ nvea be¬derne, når vi passerede en b> •

Here
er folk ■. -■ °8

"'åde ii r b.leVet, begejstret
os inden f,JSe- 1 al <k' in"de
at se

'"''i til V"'" "'åde fik
or på en forfrisk-

I til •• *nan«

*%e'
'^ke i;

ir-x °*8e »-»Åtrs« '».«.i.,,,,m„„u 'fredse med de bo

vi også lejlig-
. hvordan ganske alminmennesker boede, og det valge luksuriøst alle vegne. Der°m sanerin.« >■ • ■

liger, de bor i; hvis disse mennesker
så, hvad andre må nøjes med, så tror
jeg ikke, de ville beklage sig så me¬
get. Nej, når man kommer ud og ser,
hvordan andre mennesker lever, så
opdager man, hvor godt vi har det
her i det lille Danmark.
Selv om det ikke var lige morsomt

altid, når det for alvor begyndte at
knibe ined finanserne, så var det nu

alligevel en dejlig tid; man skulle ikke
være afhængige af noget som helst,
bare gå og suge alle de nye indtryk
til sig. Det var vidunderligt at starte
tidlig om morgenen, når alting er så
stille og fredfyldt, man behøvede ikke
at være nervøs for at blive kørt ned
af en eller anden forhastet turist, man
kunne gå og fylde lungerne med den
friske kølige luft og synge om kap
med fuglene.
Og så er der jo alle de skønne, gam¬

le bygningsværker, vi har set: ja. det
er ikke til al nævne dem alle, men der
er el, som vil blive stående for mig.
som det mest storslåede jeg vel nogen¬
sinde får at se. og det er Peterskirken;
det tog fuldstændig vejret fra mig, da

jeg trådte ind i dette kæmpemæssige
kirkerum. Det er ufatteligt, at det har
været muligt for mennesker at udføre
noget så pragtfuldt. Hvor må verden
blive fattig, hvis det de gamle mestre
har udført gik til grunde.
Nu er vi så hjemme igen og atter

igang med vort håndværk; det er nu
trods alt rart at komme til at arbejde
igen, det er man engang født til, og
ikke til at gå på landevejen. Men det
er dejligt for en tid at kunne spænde
fra det daglige jageri og drage ud i
verden, det giver en et nyt og bedre
livssyn. Måske er der den fare ved det,
at man er tilbøjelig til at blive rastløs,
når man er vant til. at der sker noget
omkring en hele tiden, men der skulle
jo være mulighed for at falde til ro
igen, hvis ellers det arbejde, man er
beskæftiget ved, interesserer en.
Når man engang imellem får bille¬

derne fra turen frem og kigger på
dem, eller man finder sammen med
gutterne fra turen. ja. så va'lder min¬
derne frem, og jeg tror, at jo ældre
vi bliver, desto større glans kommer
der til at stå om minderne, og så har
vi trods alt haft noget ud af turen.

Jorgen Kas mussen.



Meddelelser til afdellngskassererne.
Efter H.B.s opfordring andet steds i bladet bedes alle

C.U.K, medlemmer støtte vort hjælpefond ved køb af
vore smukke postkort, som sælges nu til nedsat pris, 10
øre pr. stk. Alle afdelingskasserer opfordres derfor omg.
rekvirere disse kort, som ligger i pakker å 100 stk., hos
mig. Agitér kraftig for salget og lad evt. afdelingen købe
en eller flere pakker som bidrag til C.U.K.s hjælpefond
til støtte for vore nødlidende medlemmer.
Modtaget kvartalsregnskaber af følgende afdelinger-

Aalborg, Aarhus, Basel, Boraas, Frederiksværk, Odense,
Silkeborg, Slagelse, Thorshavn og Vejle. De efterlyste
regnskaber fra Næstved, Port Elizabeth og Vordingborg
mangler stadig. Hovedkassereren.

Naverhule på Bellahøj.
I forbindelse med den store bygge- og boligudstilling

på Bellahøj, havde naverne fra Københavns afdelingen,
på opfordring af udstillingskomiteen, den 11. september
arrangeret en halv times underholdning på friluftsteatret
derude. Arrangørerne havde inviteret landets fire ældste
håndværkere som udstillingens æresgæster, de blev om af¬
tenen modtaget i naverhulen, som vi i den anledning hav¬
de flyttet derud. Efter at publikum havde fyldt det store
ampfiteater til sidste plads, kom vi ind på scenen i gåse¬
gang, iført det gamle valsetøj, perlemorsknappede veste,
høje hatte, bulehatte, med berlineren på ryggen og knor¬
tekæppe i hånden. Det hele var arrangeret som en hule¬
flytning, så vi havde vort bomærke i spidsen, og havde
medbragt alt vort skramleri. Da vi var bænkede om bor¬
det, fik vi hurtigt humplerne fyldt op, og medens de gik
rundt, bød formanden de gamle svende velkommen; vi
sang velkomstsang og humpelsang, spandl et par ender.
Til slut sang J. P. Bie, stående oppe på bordet, „Minder¬
ne" og vi andre kvad med på omkvædet. Formanden lak¬
kede så af og syngende Kling, kling, klang forlod vi igen
scenen i gåsegang. Vi havde fået stillet tre ankre øl til rå¬
dighed, så det satte jo humøret gevaldigt op. Den 19. sep¬
tember blev det hele gentaget. Alt i alt et par gode hule-
aftener for de svende, der var mødt op. Ii. J.

GOD KVALITET,
men ikke bedre end nødvendigt.

Hvis en del, man fremstiller, er tilstrækkelig god, nål
den er fremstillet med en vis nøjagtighed, er det urime¬
ligt og bekosteligt at forlange den udført med større nøj¬
agtighed end ønsket.
På dette vigtige punkt: Ikke at sætte kvalitetsfordrin-

gerne for højt, kommer man imidlertid let i konflikt me<\
den gamle, gode håndværkermentalitet, og del gælder bei
om at vænne sig til at forstå, i hvilke tilfælde det er rig
tigt at slå af på fordringerne og i hvilke, man absolut
ikke må gøre det.
Kvalitet er imidlertid ikke alene et spørgsmål om dyg¬

tige arbejdere, men tillige om ordentlig værktøj og vel¬
holdte maskiner. Og det kan være meget godt at hævde,
at en dygtig håndværker er ham, som kan lave et ordent¬
ligt stykke arbejde selv med dårligt værktøj eller umo¬
derne maskiner. Men dette synspunkt betaler sig blot
ikke, for der er ingen, der vil betale et stykke arbejde
med en højere pris blot fordi det har været vanskeligere
at fremstille, fordi man ikke har haft det rigtige værktøj.

Her røres ved et brændende spørgsmål, men mon ikke
forfatteren har ret. I dag, hvor konkurrencen er stor må
vi sørge for et rimeligt forhold mellem kvalitet, pris og
anvendelsesformål. Det ovenfor citerede stykke er et ud¬
drag af bogen „Virksomhedsledelse i små bedrifter". Bo
gen kan anbefales til alle håndværkere, og man kan blot
sende 3,50 kr. til Håndværksrådets forlag, Vestre Boule¬
vard 20, København V, så bliver bogen tilsendt omg.

Hjertelig tak til H.B. for det smukke diplom samt iøv-
rigt til alle, der ved telegrammer og hilsener bidrog til
at gøre 40 års jubilæet festligt for os.

Odense afdeling.

Korrespondance. Vi har modtaget: Skulle der være et
enligt medlem som vil korrespondere med mig, skriv da
omg. til Chr. Mølbæk, poste restante, Snedsted.

Ludvig Bertram, Helsingør, 70 år
Et af C.U.K.s solide medlemmer i

Helsingør, maler L. W. Bertram, run¬
dede den 19. oktober 70 år. „Tram",
som han kaldes blandt naverne, er dog
langtfra affældig, men sprælsk som en
20-årig, i hvert fald er det ikke alle
unge, der gør hans kraftspring efter.
Så snart læretiden var forbi log
„Tram" randsien på ryggen og valsede
først i Danmark, hvorefter rejsen gik
til Tyskland og Schweiz. Nogle rejser
over „Dammen" som tjener på de
gamle Amerikabåde „Hellig Olav" og —— ———
„Tietgen" klarede han også. Hjemkommen herfra stak
han til Oslo og Stockholm, hvor han en aflen blev häktat
for lidt gadehalløj. Så fik han pludselig hjemve, han hav¬
de løbet bisselæderet af sig, log tilbage til Helsingør ogblev maler på værftet. 1 1919 købte han farvehandel 1
Bjergegade 10 og flyttede 1920 til torvet, hvor han indret-
lede sin nuværende forretning i Bjergegade 20. Siden 191-har svigersønnen, Henry liansen, bestyret forretningen,
men gamle „Tram" kommer hver dag og kigger eftef'
om det går rigtigt til, og det véd han godt. det gør.Fra den tid, han var „malersvend over hele verden"«
taler han det mest fripostige sprog, som kan høres i syv
kirkesogne og syv til! Men der er krummer i den gam'enav.

Forleden var han sammen med elleve af de gamle kani'mesjuker på værftet så heldig at få en 12,er. Den gav god'800 kr. pr. mand, og de skal bruges hver en øre, for :1'han kan komme over fødselsdagen på reglementere1måde. Mange vil hjælpe ham dermed!

Rettelse til adressefortcgnelsen!
Hamborg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen „SängerHeim", Stresemannstr. 60, Altona. Formand: Andre9Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13. Kasserer: l'11'raid Schneider, Stresemannstr. 71, 1., Altona. Sekret®1'Carl Metzdorff, Spargelkoppel 3, Hamborg 20.Thorshavn: Møde 1. og 3. lørdag i hver måned. 1'°mand: Joen Rasmussen, Tvörgöta 23. Kasserer: JespcMidjord, Kampsax.
Bern: Møde hver torsdag i restaurant Schanzenstube, Za»'ringerstrasse 15 (Willy Frandsen). Kasserer: Kurt Traftberg Nielsen, Schauplatzgasse 27. Udb. daglig fra 110—12. Formand: Emil Sørensen, Dammweg 9.Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i Billardcafeel1'Pantheonsgade 7. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsg:'^7 B. Telf. 10449. Formand: Carl Mortensen, Sorgen'1Allé 34, Fruens Bøge. Telf. Dalum 575.

Udveksling af unge med Vesttyskland.Eller hvad Erhvervenes oplysningsråd erfarer, forWredes der nu en overenskomst mellem Danmark og Vc'.s(|tyskland om udveksling af unge håndværkere og iøvr'pandre unge, som vil arbejde i et fremmed land i et år-

C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K-,benhavn.
C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkoi1'nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. OlS®1vej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

}Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55, 1- s''Brønshøj. Telf. Bella (5804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøg»1121, 4. sal, Århus.
jRedaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, MilnersvejHillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: JacobStrandvejen 141, Hellerup. Telf. Helrup 390 x og &Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, KøWhavn. Telf. Valby 983.
Iryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).

Bladet afleveret den 30. oktober
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Peter Jørgensen, Kreuzlingen, fylder 80
C.U.K.s stifter og æresmed¬lem, malermester Peter Jør¬gensen, Kreuzlingen, Schweiz,fylder den 29. decemberSO år.
Næppe havde Peter Jør¬gensen tænkt sig, at den or¬ganisation, som han den 3.december 1899 fik ført ud ilivet, skulle blive en så ver¬densomspændende organisa¬tion som den er i dag. Ejhel-ler, at den skulle blive til såmanges hjælp, støtte og glæ¬de, som den har været ogstadig er tilfældet. Og detn>å være ham en personligglæde i hans høje alderdomat se hans værk stadig blivevidereført med akkurat sam¬tue forkærlighed, som daban slog til lyd for at cen¬tralisere alle de skandinavi¬ske foreninger med det for¬mål at yde hjælp til den rej¬sende

håndværkerungdom,der drog ud for at se og lære.For sine store fortjenesterf°r danskheden i Schweiz og'or sin indsats for danskehåndværkssvende i Schweizer Peter Jørgensen dekoreretmed
fortjenstmedaillen isølv og med ridderkorset.

. Peter Jørgensen udlærtes ijuli 1892 som maler i Kol-ln6, og hans tanke var sam¬men med et par kammeraterstraks at rejse til Hamborg,Sr Vor J ""

så få
'Uen leJSe t'l HambiUdrejl" Va[ dog ikke sähet Peng?! igheder- 1);^rudt kol sain®en til billetten til Hamborg, var der ud-derned V ra"eP'demi dernede, og da han året efter rejstehorg-Ho),01^ urbejde i Ottensen og senere til Ham-k°spitaietCf ,e'. ,)lev han angrebet af tyfus og lå påkjeni for ,r.a J"" til september, hvorefter han måtte rejseSolen sto l i 'p^rerere sig. Men en dag i april 1894, da°g fik av], • , himlen, drog han igen til Hamborg(od Venne' ' sainme firma som lian rejste fra. Nu' Schwoj ."16 fra Kolding høre fra sig, de var forlængsts!raks on masser af arbejde, skrev de, og P. J. brødfinder vi ^re(iiedagen efter afskeden med Hamborg' Kreuziin(I'lni den 12. juni i arbejde på slottet Seeberg?eri fra ^ans bror, der er snedker, kom på val-koldingens tysk by °g fik arbejde, og nu var der 4

handln •Samlet 1 Kreuzlingen. Året efter stiftede defik p ^Vlsk forening for Kreuzlingen og Konstanz.n8en, dér l et fint tilbud fra en mester i selve Kreuz-navde alt arbejdet på et nervesanatorium, og

han sled bravt i det, men
måtte 1897 aflægge en lille
visit i Kolding for at gå på
session. Han blev vejet og
fundet for let og returnerede
straks lil Kreuzlingen, hvor
arbejdet ventede, dog havde
lian næppe tænkt sig, at det
skulle blive for livstid.

I de næste år fik P. J. spa¬
ret sig nogle franc sammen
og i 1899 etablerede han sig
som malermester, giftede sig
og det var samme efterår, at
lian og kammeraterne ud¬
sendte indbydelser til de
skandinaviske foreninger i
Schweiz om afholdelsen af
en kongres i Winterthur i
dagene 2.—3. december. Kon¬
gressen fandt sted i restau¬
rant „Rheinfall", der var be¬
liggende på hjørnet af Ober-
gasse og Schulgasse. Restau¬
rationen blev i 1949 ombyg¬
get og fremtræder nu som
„Café Obergasse".
Ved stiftelsen af C.U.K,

valgtes Peter Jørgensen lil
forretningsfører, og da „Den
farende Svend" nogle år ef¬
ter så dagens lys, var det og¬
så med Peter Jorgensen som
redaktør. Bladet var fortræf¬

feligt redigeret og skabte re¬
spekt om sig i alle kredse.
Hans store indsats for C.U.K,
skildredes i jubilæumsnum¬
rene 1949 og 1952 og skal
derfor ikke gentages her.

Peter Jørgensens rij_ j evner og noble personlighed
bragte ham selvsagt i forbindelse med mange andre for¬
eninger, bl. a. har han været såvel formand som kasse¬
rer i „Den danske Koloni i Schweiz", ligesom han på det
faglige område har gjort en stor indsats. Udover at P. J.
er en dygtig håndværker og skribent, er han også kunst¬
neren, tegneren og digteren, hvilket adskillige numre af
„Den farende Svend" bærer vidnesbyrd om.
Selvom hans helbred kunne være bedre, så svinger han

dog daglig malerpenslen. Måtte du bevare den vitalitet
mange år fremover.

Waldemar Petersen.

Raderingen af naverbordet i Geigergasse i Zürich egner
sig fortræffeligt som julegave. Raderingen kan købes hos
Jens Jørgensen, Dr. Olgasvej 1, 4. sal, København F., og
hos H. A. Hansen, Badenerstrasse 60, Zürich 4,



———— t —
Vort trofaste medlem,

tjener Kai Arnt, Bloustrød,
f. 4.-1.-97, er den 29.-10.-53 afgået ved døden efter
et strengt sygéleje.
Arnt sejlede i sine yngre år på de store have,

men sygdom tvang ham til at blive på landjorden.
Han var et interesseret medlem om hvem vi har
mange gode minder. Arnt havde en god sangstemme
og glædede os ofte med en sang.
Bisættelsen fandt sted søndag den 1. november

fra Bloustrød kirke, hvor Frederiksværk afdeling
var mødt med fanen.
Ære være dit minde.

Frederiksværk afd.

Vort gode medlem,
malermester Alexander Petersen,

Rugbakkevej 11, Aarhus, er afgået ved døden den
18.-10.
Med „Zander" har vi mistet et af vore ældste

medlemmer. Han fødtes i Aarhus den 19.-11.-81, og
var på valsen i de unge år meget aktiv i C.U.K.s ar¬
bejde, var en tid medlem af H. B., og senere her¬
hjemme også Aarhus afdelings formand i nogle år.
Vi fulgte ham til graven med afdelingens fane

og vi vil mindes ham som en god naverbror.
Æret være hans minde.

Aarhus afdeling.

Uddrag af H. B.s protokol.
12. november: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede og

bød velkommen, spec, til de to nye medlemmer i H. B.,
Erik Jensen og Holger Hansen. — Protokollen godkend¬
tes. — Til næstformand i stedet for den afg. Fritz
Schwartz valgtes bogtrykker Kai Fønss Bach, Birkerød.
— Berejstes Hus har 25 års jubilæum den 14.-11., forman¬
den repræsenterer. To medlemmer, Kai Arnst, Frederiks¬
værk afd. og Alexander Petersen, Aarhus, var afgået ved
døden. — Breve fra Oslo, Hamborg og Rønne afdelinger.
•— løvrigt forskellige sager af mere intern karakter. —

Næste møde 3. dec. Waldemar Petersen.

Glædelig jul og godt nytår
Vi ønsker alle medlemmer af C.U.K, en god og

glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gode
samarbejde i det forløbne år. Særlig tak til bestyrel¬
sesmedlemmerne i de forskellige afdelinger for godt
udført arbejde i C.U.K.s interesse.

På hovedbestyrelsens vegne:
Kurt Bjerregaard, Jens Jørgensen,
hovedkasserer. formand.

Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle „Den fa¬rende Svend"s læsere og annoncører, idet jeg takker
for godt samarbejde i årets løb med afdelingerne ude
og hjemme. Waldemar Petersen.
Kttb C.U.K.s smukke postkort!
Afdelingskassererne anmodes om at rekvirere C.U.K.s

smukke 4-farvede postkort til kun 10 øre pr. stk. Kortene
egner sig udmærket nu op til jul og iøvrigt til alle tider
af året. Indtægten går ubeskåret til C.U.K.s hjælpefond.Rekvireres hos hovedkassereren Bjerregaard. — Gør det
nu og hav dem fremme til hulemøderne.
Med venlig naverhilsen. H. B.

JUBILÆUM I BEREJSTES HUS
Lørdag den 14. november festedes i Berejstes hus i Kø¬benhavn i anledning af husets 25-årige indvielse og sam¬tidig kunne fejres F. f. b. H.s medlemsblads 65-årige jubi¬læum. Jubilæet markeredes ved udsendelsen af et smuktfestskrift. Huset blev til efter idé af nuværende æresfor-mand i Berejste Håndværkere, snedkermester Henry Lar¬sen, der gennem alle år har været husets vært. I de sid¬ste par år er der under den nuværende formand, drifts¬leder Hugo Nielsen, sket en ret omfattende modernisering,således at lokalerne nu fremtræder i en mere tidssvarendeskikkelse. I receptionen deltog over 100 personer, og bl. a.mødte H. B.s formand, Jens Jørgensen, og formanden forC. U. K. i København, Emil Spangstrup, med gaver.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Fredag den 4. dec. kl. 19,3®, Griffenfeldsgade 7:
Byggefondets årlige andespil. — Med venner og be¬
kendte.
Fine varer og naverfrokost, så mød op, svende og
svendinder, og tag hele familien med.

Lørdag den 19. dec. kl. 19,30, Griffenfeldsgade 7:
Juletræet er tændt. — Julestemning medbringes.
Bagefter er der julebal.

Lordag den 9. januar kl. 20:
Hulemøde i Berejstes hus, Emiliegade 7.
Med naverhilsen. Københavns afdeling-
Formand: Emil Spangstrup, Villi. Thomsen Allé 48,

2. sal, tlf. Valby 8980. Kasserer: Rich. Nielsen, Svanevej24 C, 1. th., Kbh. NV.

Vi ønsker alle vore medlemmer og deres familie og
navervenner i ind- og udland en god og glædelig jul oget godt og fredfyldt nytår.
Med naverhilsen. Bestyrelsen.

_Xr ÆkeAtcude
40 år i C.U.K.

Blikkenslager Max Nielsen, Holbæk.
En af C.U.K.s solideste naverbrødre, blikkenslager Ma*Nielsen, Godthåbsvej 19, Holbæk, kunne allerede den 1®'juli 1953 fejre sil 40 års jubilæum i C.U.K., idet han blevindmeldt den 16.-7.-1913 i Køln.
Men Max Nielsen hører til dem, der går stille med dø'

rene, når det gælder hans egen person, men en dag ff1vi Holbæknaver et kort fra Max, kort og godt: Naver-møde hos Max privat 26. september. Vi mødte op og blevbud I velkommen med et glas tysk champagne, som Ma*havde været sa heldig at vinde en llaske af ved naverfe-sten i Hamborg sidste efterår og gemt til denne aften-„I anledning af, at jeg har haft 40 års jubilæum son1nav, har jeg bedt jer komme her i aften", indledte Ma*
— og vi sagde til lykke, men havde ellers intet arrangere'i denne anledning, da det helt kom bag på os.Max Nielsen og ikke mindst hans hustru havde til ge"'gæld tilrettelagt all på allerbedste måde for os. Aften#1blev som en god huleaften burde være, hyggelig passia^m. m. og vi led ingen nød. Max og frue serverede i afte'nens løb øl, cigarer, kaffe m. v., og ud på de små time'frokost med øl og snaps, alt var såre vellykket, og de1blev sent inden vi forføjede os hjem fra denne prægtigfestaften. Henning O 1 s e n, sekretær.
Hovedbestyrelsen for C.U.K, bringer i henhold til oven¬stående Max Nielsen sin hjerteligste gratulation og takkeriOr hans store virke for vor organisation

For H. B. for C. U.K.:Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,formand.
sekretær.

Bet var synd for Charles.

t ; Vor naverbror, Charles Jensen,
bus. I.»rialii (il |,|. a. „Fra 1>;"1*
mark til Neapel", gav også sit bid1,"0l||||lf ;f| aftenens underholdning vedÆf ff hus-navernes jubilæum. C. J. ha1'

H efteråret været i Schweiz, som dc'jIS®' Æt m ældste konfirmand inviteret med ^^p||> m Verdensvenskabsforbundets afdel'1^
j Aarhus, der var dernede med 1

ÉBrnJjk jtjSt ""'gel' la gloser Ira naveilidi-Il x:l'„Wm&Æfr äSS* behold, da jeg besøgte Italien,
talte Charles Jensen. Der var så toage søde piger, som nok kunne friste til en lille sludd1'jMen fra navertiden, hvor man ikke just havde kap1"",pa sig, kendte jeg kun den: Hvad koster natlogi — °\den var jo ikke så egnet til at indlede en samtale 11,1de skønne italienerinder.

v A»Ur, fU ',,ig tH Sc,lwciz> Holland, Frankrig, Østrig '"'i\ esttjskland i loråret på udvekslingsbasis, da skrivHåndværksrådet, Vestre Boulevard 20, København V-, 'den årets udgang.



Året 1953 i Bern
Året, der svandt, var ikke rigt påtilgang af unge medlemmer, velsag¬tens grundet på de stadig værendeomstændigheder med at få arbejdstil¬ladelsen. Skulle der melde sig inter¬essenter for næste år, da er tiden vedårsskiftet den rigtige for at træffe for¬beredelser til en sådan, det gøres bedstVed en udveksling og dette ordnes alHåndværksrådet i København. Der måfegnes med 2—3 måneder før indrej¬sen kan finde sted — så det er om at"egynde i tide.
Afgangen af medlemmer var smer¬telig og stor. Ved en lille festlighedden 24. september tog vi afsked medstabile medlemmer, Bent Almtorf,maler, København, for at tage på kur¬sus på Askov, Else Petersen, buntma-Rerske, Hillerød, til Den internationaleHøjskole i Helsingør, og som den tre¬dje i bundtet kemigraf Billy Blaase,København, der nu havde været så-•enge i Bern, at vi troede ham akkla-matiseret — pludselig fik lyst til at senoget sort og derfor rejste til Syd¬afrika. Til sidstnævnte rettede för¬banden en hjertelig tak for det arbej-

r han ' de sidste 5 år har U(iført '•U.K.s interesse. Vi ønsker dem alleheld og lykke med foretagendet.Glæden over at se en mængde ældre,som for en generation siden tilbragte1

n,^es llngdom i Schweiz, var stor —» iden går, du vil længes tilbage" kom< enne sommer rigtig tilkende — der•ersker stadig længsel efter at genop-evc
ungdomsminderne, om det for al-es vedkommende blev, hvad de havde

, entet, er en sag for sig, da der i lø¬je 40—50 år ændres en del, enten1 »u er personligt eller forretnings-®ssigt. Men eet oplever man i alle
af H nian ser c,ct faktisk lyse ud. e ældres ansigter såsnart de mødesuilen med de tilstedeværende, herIvr' hjemme — °g så er de unge ogde8 — erindringerne dukker op —
0 Ramle naversange skal synges —
dy sa kommer spørgsmålene: husker
dé ? n °8 ^en, var du med dér ogde ii t er vel det, der gør sit til, at
m 'ev derude og gjorde og gør sitkar at ^et efter så mange års forløb
and genopleves — så har den størstepC i glæden og gensynet,f or at nævne en del af de ældre tro-
,jr e 'nedlemmer var der blandt an-
fru Sn.edkor O. A. V. Christiansen med
ler« i rhus, snedker G. Bonding, Lil-ler tj srie,dker S. Castøe med frue, ma-in,, ' Lidbjerg med frue og datter,'om UTnentmager V. Gunthel med frue,sener,, Boesgaard, maler Th. Jesper-ni„' i c København, typograf Walde-tivklr etersen med frue. Hillerød, bog-tvn,:ei',Kai P0nss Bach, Birkerød, og&raf Charles Jensen, Aarhus,
en n er 1S®r gjorde sit til, at det blevder aften i bulen — „Minder,
To ff1® forsår"!

fremv, gæsterne tillader jeg mig atgarnlp tC 1 rækken, nemlig vor gode,Hår h esPer — har I set ham lyse,om 'i Vender hjem til Bern og talerrettel u .ren'ng (hvad han gør meden s,' v.ls ikke, da er I gået tabt aftiet. p1 "'ealists følelser over gensy-f°rm:n?,i Sa?rlig 1ak fra foreningen til^Rllsli U 'n ^or Foreningen for berejstetømrere, F. Boesgaard, for

den indholdsrige underholdning han
bød på.
Vi sender nu alle vore gæster og na¬

verne i det hele de bedste ønsker for
en god jul.
Med naverhilsen.

P. f. v.: E m i 1 Sørensen.

O

Årsstævne i
Den danske koloni

i Schweiz
Den danske Koloni i Schweiz holdt

sit årsstævne i Basel søndag den 4.
oktober 1953. Om formiddagen afhold¬
tes generalforsamlingen, der 1)1. a.
overværedes af minister H. J. Hansen
og konsulerne dr. G. A. Wanner, Basel,
og dr. Heinz Blass, Zürich. Forman¬
den, ing. Sigurd Bunmp aflagde en ud¬
førlig beretning og koncentrerede sig
heri om problemerne: 1) borgerret for
danske børn, hvis forældre har fast
bopæl i Schweiz; 2) dobbeltbeskatnin¬
gen af danske, der vender hjem til
Danmark efter arbejde i Schweiz; 3)
Koloniens stilling til den schweiziske
Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung; 4) Aufenthaltsbewilligung og
Niederlassung for de unge danske i
Schweiz.
Formanden oplyste, at de danske

myndigheder har givet tilsagn om at
tage hensyn til omstændighederne ved
tildeling af statsborgerskab Iii de unge
danske, der er opvokset i Schweiz, og
som står over for problemet om op¬
nåelse af schweizisk eller dansk stats¬
borgerskab. De danske myndigheder
har ligeledes givet tilsagn om at stille
sig forstående over for beskatning af
de unge danske, der vender hjem efter
arbejde og beskatning i Schweiz. Der
foreligger nu et lovforslag i Danmark,
at skattepligten i Danmark ophører,
når skattepligten træder i kraft i et
fremmed land. Ved hjemkomsten skal
man ikke betale skat af indtægten i
udlandet, men af den indkomst, man
antagelig vil have i det første år, man
opholder sig i Danmark. Når dette lov¬
forslag er vedtaget, vil dobbeltbeskat¬
ningen af indkomst i Schweiz derved
ophøre. Formanden oplyste, at der
desværre ikke forelå konkrete resul¬
tater i spørgsmålet om de herboende
danskes stilling til AHV. Minister
Hansen oplyste i forbindelse med dette
spørgsmål, at han stadig havde kon¬
takt med de schweiziske myndigheder,
men at det var umuligt at fremskynde
resultater, før de samme problemer
var løst mellem Schweiz og en række
andre lande, hvor problemerne havde
langt større omfang end mellem Dan¬
mark og Schweiz. Minister Hansen til¬
føjede, at han efter sin tilbagevenden
lil Danmark fortsat ville have mulig¬
hed for at forfølge denne sag, og at
han ville gøre, hvad der stod i hans
magt for at medvirke til en løsning.
Formanden oplyste endvidere, at en
ung dansker skal opholde sig mindst
10 år uden afbrydelse i Schweiz, før
han kan opnå Niederlassung, et ret
vanskeligt krav at opfylde, da opholds¬
tilladelsen i de fleste tilfælde kun gi¬
ves for sæsonarbejde. Formanden

Danmarks ældste
murerlærling

En 50-årig esbjergenser påstår at
sidde inde med danmarksrekord som
ældste murerlærling. Indtil sit 46. år
var hr. A. Fredsø musiker, men fik
så pludselig lyst til at bygge huse.
Han gik i lære, og forleden bestod
han svendeprøven efter de obligate
fire års læretid. Bedre sent end al¬
drig smiler den nybagte murersvend
på billedet her.

fremhævede, at der mellem Schweiz og
enkelte andre lande skulle være truf¬
fet særlige overenskomster om kortere
Karenstid for disse landes borgere, og
han mente, at man burde tage denne
sag op og søge at opnå en tilsvarende
ordning mellem Danmark og Schweiz.
Kassereren, H. A. Hansen, Zürich,

fremlagde regnskabet, der godkendtes.
I debatten deltog minister H. J.

Hansen, konsul dr. Blass, P. Jørgen¬
sen, Kreuzlingen, H. A. Hansen, Ingv.
Soelberg, P. Rasmussen, Kaj Andersen
og Waldemar Sørensen.
Formanden, ing. Rump, blev gen¬

valgt, og H. J. Schultz blev valgt til
at efterfølge Finn Riber Jensen i Kolo¬
niens bestyrelse. Formiddagens møde
sluttede med en tak til generalforsam¬
lingens to dirigenter, fru dr. Hans
Bauer og konsul dr. G. A. Wanner.
Ved middagen oplæste Waldemar

Sørensen en række indløbne hilsener,
bl. a. fra den sygemeldte konsul Tage
Buntzen, generalkonsul dr. Robert
Blass og Finn Riber Jensen. Minister
Hansen, der fik overrakt en smuk af¬
skedsgave fra Kolonien, udtalte sine
bedste ønsker for Koloniens fremtid.
Konsul dr. Wanner glædede med en
tale holdt på nydeligt dansk.
I eftermiddagsmødet deltog medlem¬

mer fra Skandinavisk Klub i Basel.
H. J. Schultz talte om dansk humor,
koncertsanger Kaj Andersen sang dan¬
ske sange og viser, og det vellykkede
årsstævne sluttede med dans,



Strålende jubilæumsfest i Århus
Skål svende, kom og tag plads,Aarhus afdeling fejrede sit 40 års Ørtenblad for hans aldrig svigtende jeg skænker i jeres glas,jubilæum lørdag den 14. november i initiativ.
jeg skænker en kostelig vin,Stjernekroen og samtidig fejredes Jens Madsen tolkede sine følelser som aftenrødens rubin.„Snøjser"s 40 års jubilæum i C.U.K. for damerne, som han fandt enestå- j?n s]c£l for hver rejsende svend,Formanden åbnede og bød de 90 ende, specielt naverpigerne, som foi- v; drikker og fylder igendeltagere velkommen og et specielt stod at forvalte de pund, som blev lned Bourgogne,velkommen til redaktøren af „Den fa- dem betroede. Forskellige talere hav-rende Svend", samt vort æresmedlem, de derpå ordet, hvorefter formanden Skal syende for druen godAxel Magnussen, og sekretæren fra sluttede med tak til de forskellige, der voksed ved bjergets lod,Københavnerafdelingen. De 3 nordiske soni havde bidraget til at gøre afte- der stillede navernes kval,nationalsange blev derpå afsunget, nen festlig med taler og sang. nar sultne de frugten s ja ,hvorefter spisningen tog sin begyndel- Dansen tog derpå sin begyndelse som Bacchus forvandlede smuktse, afvekslende med taler og sang. og varede til langt ud på de små ti- fra verdens den dejligste frugtBedaktøren overbragte en hilsen men Alle var enige om at afdelingen til Bourgogne,samt et diplom fra hovedbestyrelsen ^ e a ®n S °rc L' ( ag ' Skål svende, drik nu med migog udtalte, at da C.U.K, blev startet i

Med naverhilsen for pigen på vores vej,
Niels Jensen, sekretær. 'or P'Sen- der glad gav sig hen

til ensom farende svend.

1899 havde man ikke tænkt sig, at detskulle blive en verdensomspændende
organisation og indtage den smukke
position, som den indtager i dag.C.U.K, har gennem de mange år væretde rejsende svende en stor støtte oghjælp, som mange mindes med tak¬
nemlighed.
Emil Ørtenblad talte for afdelingen,

som blev stiftet den 13. november

En skål for hver mørk og hver blond,
vi drikker og svinger i hånd
vor Bourgogne.

På et strejftog gennem
Europa

~

, ,, . Skål svende, værternes skål,Der går stadig „svende pa valsen den ddkkes af bredfyldt måj.en dog ikke alle på helt samme ma- ,■
,

men dog ikke alle pä Helt samme må
de som før i tiden. Helsingør havdeforleden besøg af en rejsende svend,1913, og har denne gennem de mange der sammen med sin kammerat harår arbejdet støt og målbevidst, til ti- besluttet at holde et års „ferie" rundtder med store midler og fester. Afde

lingen har også æren for initiativet til
de jyske naverstævner. Ørtenblad min¬
dedes også de gamle pionerer i

for værten, der gav os kredit,
når hul på lommen var slidt,
1'or manden bag skænk og bag bar,
vi mindes vor hulefar
med Bourgogne.omkring i Europa på arbejdsbasis.

Den rejsende svends navn er Iler- Skål svende for syttende maj,indenfor man Schmidt, og han er hollænder. for Leipzigermessens ståhej,afdelingen, Magnussen, „Snøjser" med
flere samt det gode kammeratskab,
som altid har været afdelingens stolt¬
hed. Mottoet: engang nav, altid nav,
er det bærende indenfor Aarhus na-

Jeg havde godt arbejde hjemme for bastilledag i Paris,i Haag, fortæller han til Helsingør for karneval i Nice,Soc.-Dem., men jeg trængte til at få for mylder, dans og for spil,lidt luft under vingerne, og en skøn- for livsglæden drikke vi vilne dag købte jeg sammen med en vor Bourgogne,kammerat en gammel bil, Skoda mo-
Snøjser" del 1936" Nu har vi raslet rlmdt i Skål svende, skål for hvert land,"mJ Ho 21/2 måned og været i Belgien, Luxem- hver sk°v> hvert bjerg og hvert vand,

verne.

Axel Magnussen takkede
og ønskede ham til lykke med de
mange års medlemsskab, hvor „Snøj- 7-7 -"««».ug ug i ymmhu, ug ---- •

°ser" altid havde været med til at præ- ^ D<™mark kom vi den 1. november, hver have vi hentede frugtge møder og fester med spil og sang. *Ien V1 .bl» r n°g<* længere, for hver by, hvor mønt var at få,„Snøjser" modtog fra afdelingen den her er sa h>'ggehgt. vi skaler for alt, hvad vi safarende svend udskåret i egetræ. Hvad arbejder De med i Hol- meC ourgogne.Sekretær Jensen fra København glæ- 'and?
Skål svend6j skål for de år>

dede sig over, at han fik lov at være o— Jeg har arbejdet fire år som hvor rejselysten opstår
med til denne fest og overbragte en håndsætter, seks år som maskinsæt- for rejser i syd o" i nord
hilsen fra Københavnsafdelingen, om- ter og to år som tegner ved de gra- for hele vor skønne iord
talte rejsevilkårene før og nu og men- fiske fag, og nu, da jeg har taget „fe- for sommer for vår o« for høst
te, at de unge svende af i dag var lige "e , har jeg tegneblokken med. Så v; drikker af hiertens lvst
så gode naver som de gamle, selv om sælger jeg tegninger, hvor jeg kom- vor Bourgo"nerejsen var foregået på en lidt anden mer frem. Det er mest bogtrykkerne,måde, også de har haft stor moralsk jeg henvender mig til, for trods alt Skål svende, skål nu hver nav,
støtte fra C.U.K., takkede Aarhus for, er det jo mit eget fag, og samtidig for sæk og for vandrestav,
at den altid havde holdt fanen højt, kan man måske få nye impulser til for huler, hvor naver vi fandt,håbede, at dette også måtte blive be- praktisk brug, når vi vender hjem for naver, der altid spandt,
varet i fremtiden. igen.

for gåsegang, pølser og bier
A. Magnussen og Hamborgafdelin- — Hvordan med økonomien? hver naverbrors skål det nu bli'r

gen skænkede hver en meget smuk — Da vi drog ud, var vi klar over, ' Bourgogne,faneplade. Der var indløbet telegram- at vi ikke kunne leve som millionæmer fra Hamborg, Horsens, Banders, rer, og vor formodning har slået tilDiisseldorff, Stockholm, Odder, Leth, Men vi har til dagen og vejen, ogSverige, Jørgen K. Pedersen, Bach det er sundt at arbejde lidt, hvor man

God J"J og godt nytår!
Kong Schmidt.Sørensen og Frede Søborg. Charles kommer rundt. Man kommer også Har du tænld at reise Ull

Jensen overbragte en hilsen fra berej- ind på dagliglivet på en helt anden så lær SDron foren,) fin 'reisßT<
ste i Aarhus samt fra Bern, Charles måde end en millionærturist ville oø i / J' ,

har lige været et lille trip i Schweiz re det. Vi har tænkt på at krydse eV elX 9°re]se"■ ammer0-hog Italien, derfra hilsenen. „Snøjser" Europa i et års tid, før vi vender som hjælpe dig ud af md11'
takkede afdelingen for gaven, specielt hjem til Holland.

gen knibe.
Afdellngskasserernebedes omgående rekvirere vore smukke postkort til dennedsatte pris af 10 øre. De egner sig udmærket som jule¬kort, og I støtter ved salget af disse C.U.K.s hjælpefond.Bestil disse kort straks hos mig.Modtaget kvartalsregnskaber af følgende afdelinger:Göteborg, Hamborg, Hillerød, Kiel og München.

Hovedkassereren.

Rettelser til adressefortegnelsen:
Basel. Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentz®1'Markgraflerstrasse 5. Hule i rest. „zum Plauen", ®Johann-Vorstadt. Møde hver fredag.Rønne: Formand: Montør P. Jacobsen, Blekingevej 6.Kasserer: Ch. Olsen, Malmøvej 23.Møde 1. fredag i hver md. i

, Rådhuskroen",



Naverne holdt flyttedag med sivsko-gåsegang
Naverne i Odense holdt huleflyt¬ning den 7. november og det sketesom vanlig med ceremoniel udfoldel¬se. Herom skriver „Helle" i FynsSoc.-Dem.:
Odenseafdelingen af C.U.K, har iaftes holdt flyttedag, og det sketemed den for naverne traditionsbund¬ne pomp og pragt i form af optoggennem Vestergade fra City cafeentil Billard cafeen, hvor de fremefterhar lokaler. Hver af de 30 naver somdeltog i flytningen var udstyret medrØde næser, høje hatte og — sivsko.Over nakken havde nogle af demranselen, mens andre bar en samlingØlglas og krus i en snor!i spidsen for optoget var de irenordiske faner, og nede i geleddet,hvis gåsegangen da kan kaldes så¬dan, bar man foreningens gamleniontbord med indlagte mønter iraalverdens lande, det ligeså gamle'augsskrin, berlinerklædet, som na-verne brugte til at transportere deresværktøj i, og deres samlingsplatte.Den gamle tradition med, at naver¬ne går gennem byen med sivsko, nårde holder flyttedag, er oprindelig enskik, som stammer fra Odense, menyen er siden blevet taget op overalt1 navernes kreds landet over.På den fornøjelige tur gennem Vestergade fulgtes oj 'skare interesseredePa Billardcafeender—

de gamle traditioner forsvinder i takt
med, at mekaniseringen tages i hånd¬
værkets tjeneste. Det ender temme¬
lig sikkert med, at man også gør det
på navernes vandring, siger Carl Mor¬
tensen, og det skal ikke undre mig,
om den kommende tids navere benyt¬
ter sig af flyvemaskine.

— Det er imidlertid heller ikke det
afgørende, hvordan de kommer frem,
blot de kommer ud og ser sig om i
verden, og blot det gode kammerat¬
skab holdes ved lige. Det, tror jeg,
har stor betydning i en tid, da der
er splittelse overalt, og jeg håber, at
vore unge håndværkere også i tiden
fremover kan rejse ud i verden og
dygtiggøre sig.

af en stor
Ved samlingen

sang naverne igenes <rn_i oal,ö naverne mer

Vi er Vang: »Kling, kling klangi.]. *-r clo —1
.'nS, klans

Pr rl„ V »' ö "vang.
,, ae raske naver — Kling,

traver - Alverden rundt..».viuvu lUUUl VIVer; — Tøm glasset, stolte ven, dued ej, hvornår igen du skal på lan-devej'n".
for Odenseafdelingen,formandennm

^ mester Carl Mortensen, Fruensøge i lvlortbe' beklagede i aftes overfor os, at

Før Odense-naverne forlod deres gamle hule for at drage til nye og størrelokaler i Billard-cafeen tog Fyns Tidendes fotograf ovenstående billede, der
dog kun viser % af dellagerne. I forreste række ses fra venstre: formanden
Carl Mortensen, kasserer E. Vendeltorp og medstifter af Odense afd., Frits
Have. I bageste række: Pedersen, Nielsen, Laursen, alle murere, de to første

har været fremmedskrevne og havde taget „Berlineren" med.
Tre nye rejsebøger fra Gyldendal.Det er engang blevet sagt, at der findes to slags rejse-Øger — bøger af mennesker, der har set, hvad e s ri°m, og bøger af mennesker, der har oplevet ae-n stof. Kaptajn Ejnar Mikkelsen hører til den sidst¬nævnte kategori af rejsebogsforfattere. Hans bog „ raHundevagt til Hundeslæde" fortæller om, hvad han harerfaret på sin egen krop, både da han som skibsdrenglEerte

gammeldags sømandsliv i al dets utrolige hårdhedS nøjsomhed at kende, og da han — første gang som"elt ung mand — deltog i udforskningen af Grønland.et giver hans skildringer noget førstehånds, og da hansamtidig er en ypperlig fortæller, bliver hans bog en op¬øvelse for læserne. Nu er Ejnar Mikkelsen over de /O,®en stadig fuld af handlekraft og initiativ. Det mærkespa hans nye bog, der indeholder hans ungdomserindringerA'er så fængende skrevet, at den har bud til alle meP evelsestrang og eventyrlyst i sindet, altså ikke mindstll_ungdommen.— Førhen hørte Spanien ™ed Afdeling i bT~~We", C.U.K, havde da også en atmb
Hansen men

Adskillige husker fra den tid endnu
, • .(ireise hertil-

krige og revolution satte en stoppei
igen, ikke

Men i de senere år er S rejselande, og
mindst, fordi det er et af Europas

.

også
som det har været at læse i D. t. •

, Linnemann

W at gå på valsen. Forfatteren Willy-A g
landet på

har opholdt sig i Spanien i fire *

kredse af befolk-
k!'yds Og tværs Han har færdes i a les kre«

„Syd for
nmgen, og hans oplevelser er blevet tu »

besk(?d m
Pyrenæerne". Glimrende skrevet gi^

fra kritik, selv-
alle forhold og han afholder sig s e ^ jrer ßogen giver

°m der også er en masse, som hanbesked om Spanien i dag,

,naver-
Barcelona.

— Han er mægtig sjov, den gamle bums, som forfatte¬
ren Hilmar Wulff fortæller om i sin nye bog „Sol-Vaga¬
bonden". Den gamle bums, som nu nyder sin aldersrente-
tilværelse, har ført en omtumlet tilværelse, der har ført
ham vidt omkring —■ fra det flade Lolland til Andesbjer-
gene, på fragtfarten fra London til Mexico, fra arbejds¬
lejre i England og Skotland under krigen og hjem til
Danmark igen. Hans barndom har været ad H. til. Nu
træffer vi ham på hans livs sidste dag, hvor han, der
elskede solen, ikke har lyst til at følge dens kalden, ikke
har lyst til at stå op, men bliver liggende og fortæl¬
ler

Waldemar Petersen.

C. U. K.s adresser:
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K., Kø¬
benhavn.

C. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks postkonto
nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Olgas-
vej 1, 4., København F. Telf. Gothåb 4158.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55, 1. sal,
Brønshøj. Telf. Bella 6804 x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Tliunøgade
21, 3. sal, Århus.

Redaktør af D. f. S.: Waldemar Petersen, Milnersvej 21,
Hillerød. Telf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
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Tryk: Birkerød Bogtrykkeri (Kai Fønss Bach).
Bladet afleveret den 1. december
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j foreningsmeddelelser j
Basel. Her er det nu tyndet noget ud i rækken, men vi

få, der er tilbage, taber ikke humøret af den grund og
håber, at 1954 vil bringe nye svende hertil.
Glædelig jul allesammen. Magnus Bentzen.
Düsseldorf. Lørdag den 14. november samledes naverne

til gemytligt samvær i vor nye hule, „Pumpernickel", og
vi syntes alle, at det er et hyggeligt sted at afholde vore
møder. Næste hulemøde er altså lørdag den 12. december
i „Pumpernickel", Flingerstrasse 37-39.
Vi ønsker alle naver ude og hjemme en glædelig jul

samt et godt og lykkeligt nytår 1954.
Med naverhilsen. Otto Krøll.

Frederiksværk. Generalforsamling afholdes torsdag den
10. december i hulen. Samtidig slagtes grisen.
Med naverhilsen. Formanden.

Hillerød. Bestyrelses- og byggeudvalgsmøde afholdtes
den 21.-11. i hulen. Vore mødeaftener er i december lør¬
dag den 5. dec. og onsdag den 16. dec. kl. 19,30 og blev
for januar fastsat således: Onsdag den 6. januar og
lørdag den 16. januar kl. 19,30: byggefonds-generalfor-
samling med dagsorden ifølge lovene. Det skrider rask
fremad med moderniseringen af hulen. En festaften med
damer arrangeres sidst i februar eller først i marts. Glæd
jer.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.

København. På afd.s ordinære generalforsamling den
6.-11. valgtes Bich. Nielsen påny Iii kasserer og Kristian
Sørensen genvalgtes til næstformand. Poul Olsen nyvalg¬
tes til skramleriet. Som medlemmer af H. B. afgik Fritz
Schwartz og Bich. Nielsen og hertil valgtes Holger Hansen
og undertegnede.
Med naverhilsen. Erik Jensen, sekretær.

Odense. Der var noget nær rekordtal af naver i den
gamle hule, da vi den 7. november samledes for at tage
afsked. De var alle mødt med højt humør samt deres
værktøj og en sivsko til venstrebenet. Kl. 20 gik vi alle i
gåsegang over Flakhaven, rundede „Kong Frederik", hvor¬
efter vi fortsatte ad Vestergade til den nye hule i Billard¬
cafeen. Ankommen hertil bød vor nye hulefar os velkom¬
men med en omgang øl, som han selvfølgelig fik „blæren"
for. Så indviede vi den nye hule, med sang, klang og spind
gik det hele aftenen igennem.
Til hule- og filmsaftenen lørdag den 14.-11. havde vi

vore damer med. Formanden, Carl Mortensen, viste en
række dejlige farvelysbilleder, som han havde optaget på
en rejse i Schweiz og Italien i sommer. Bagefter var der
fælles kaffebord med efterfølgende bal til ud på de små
timer. En fin-fin aften.
Med naverhilsen. Aksel Byet, sekretær.

Roskilde. Generalforsamling afholdtes i hulen den 10.
oktober. Formanden, garver Arthur Naumann, bød vel¬
kommen og skomager Stefansen valgtes til dirigent. Såvel
protokol, beretning og regnskab godkendtes. Begnskabet
viste en kassebeholdning på 325 kr. Valg af formand og
sekretær var begge genvalg.
På hulemødet den 14.-11. bragte formanden en frisk

hilsen fra naverne, der var med at fejre 25 årsdagen for
Berejstes Hus indvielse i København, og derefter gik vi
over til fællesspisningen i anledning af Mortensaften. Det
blev en god aften med sang og spind, men der burde have
været en del flere. Næste møde er den 12. december og
her møder vi alle op.
Med naverhilsen. Erik Lund, sekretær.

Bønne. Generalforsamlingen afholdtes under god tilslut¬
ning lørdag den 26. september i Rådhuskroen. Dagsorde¬
nen var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, fraværende var
et bestyrelsesmedlem (Mogensen). Formanden åbnede mø¬
det og valgtes til dirigent. Til ny formand valgtes montør
P. Jakobsen, til kasserer Chas Olsen og til sekretær Chr.
Holmgaard.
Under eventuelt vedtoges det at afholde keglespil son¬

dag den 22. november.
Med naverhilsen. Chr. Hansen.

Silkeborg. Lørdag den 10. oktober holdt vor klub halv¬
årlig generalforsamling i hulen i forsamlingsbygningen.
Deltagelsen var ikke stor, men vi var dog 8 mand, og hå¬
ber på flere næste gang.
Formanden, malermester Simonsen, bød velkommen,

protokol og regnskab oplæstes og godkendtes og forman¬
den omtalte den eneste begivenhed indenfor foreningen
i halvårets forløb, nemlig klubbens sommerudflugt til
naverstævnet i Århus den 21. juni. Det havde været me¬
get vellykket og vil altid stå som et smukt minde i erin¬
dringen.
Ved valgene genvalgtes enstemmig som kasserer karet¬

mager Rasmussen og som bestyrelsesmedlemmer snedker
Munk og tarmmester Hansen.
Formanden omtalte ønskeligheden af bedre besøg ved

møderne samt af tilgang af nye medlemmer. Nogle tilrej¬
sende fra udlandet har vi jo haft besøg af, men det er
for få til nogen videre forøgelse af medlemslisten. Agitérderfor for tilgang af unge medlemmer, der kommer hjemfra udlandet! De skal være velkomne.
Med naverhilsen. Hans Jørgens en.

Slagelse. Lørdag den 7.-11. havde vi et glimrende hule-
møde. Efter at formanden, Fr. Jensen, havde budt vel¬
kommen, drøftedes andespillet, som vi afholder den
29.-11. Vi fik samme aften besøg af vor bys borgmester,Poul Hansen, snedkermester Dal og direktøren for Sla¬
gelse bryghus, lir. Videgaard. Vi har tidligere haft be¬
søg af Zürichs borgmester. Borgmester Poul Hansen holdt
en glimrende tale om naverbevægelsen såvel her i Sla¬
gelse som ud over landet. Dal talte ligeledes om navernes
betydning og direktør Videgaard bød på en kasse luksus-
øl samt snaps til smørrebrødet. Det blev en helt igennemhyggelig aften med sange og historier, og det er os en
glæde, at ikke alene byens honoratiores, men folk fra
den hele verden ønsker at tilbringe nogle stunder i vorkære hule.
Med naverhilsen. Henry Hansen, sekr.
Stockholm. Afdelingen afholdt sit ordinære halvårsmøde

den 16. oktober. Ordføreren åbnede mødet og bød allevelkommen. Til dirigent valgtes G. S. Nilsson. Velkomst¬
sangen blev sunget for en tilrejsende fra Norge. Protokol,
ordførerens beretning samt regnskabet blev godkendt.Til styrelsen blev følgende foreslået og valgt: Til ord¬fører Villy Brant, nyvalg, til vice-ordf. A. Eriksson, tilkasserer Kai Hansen, til sekretær undertegnede, til styrel¬sesmedlem Loof og som suppleant og skramleriforvalterJ. Sylvest. — Til styrelse på Ingarö: chef Søren, kassererLoof.

Lørdag den 31.-10. afholdtes gåsegilde på Ingarö. Vi var20 stk. samlet derude og havde alle naverhumøret med.
Samtidig havde vi en lille afskedsfest for vor afgåedeordfører, som blev hyldet, og der blev givet ham mangeønsker om held og lykke med til København, som nu erhans hjemsted.
Søren meddeler, at de som ønsker at holde jul og nytårpå Ingarö skal meddele ham dette inden 15. december.Og hermed vil vi i Stockholm ønske alle naver nær ogfjern en rigtig god jul.
Med kraftig naverhilsen. Leif Pedersen, sekr.

Mine sønners og min hjerteligste tak for den deltagelsevi har mødt fra C.U.K, under min mands sygdom, dødog begravelse. Tak for de smukke mindeord i „Den fa-rende Svend . Marie Francke.
I ra New Zealand. Harry Olesen skriver i sit brev, da¬teret Auckland 27.-10.-53, at den unge Hillerødnav, malerChristian Andersen, er kommet i godt arbejde. Han ar¬bejder nu længere nede i landet og han har store for-tjenstmuligheder.
Harry Olesen slutter med ønsket om en glædelig jul tilalle naver.

Maler Ludvig Bertram, der nylig rundede de 70, er valgttit lormand for Helsingørnaverne, da Emil Lindtner næg¬tede at modtage genvalg.

H(ir du tænkt at rejse ud,så lær sprog førend du rejser, det er en godrejsekammerat, som vil hjælpe dig ud af mail'gen knibe, '



EN EHINTUE I 1909
Af »PAN«

Efter at have beset Køln, med sine
pragtbygninger, og ikke mindst den
store, stolte, og prægtige „Dom", togjeg den beslutning at rejse langs medRhinen, den vidt og bredt besungneflod, alle navers længsel og drøm.Nu skulle jeg så begynde som rigtig
vandrende svend, med rygsæk, slav ogalt del, der hørte til. Det første styk¬ke ville jeg dog sejle, tor bedre atkunne se Rhinen på begge sider, men
senere skulle det så være til fods. Men
— ih, hvor var jeg spændt på det, jegville lå at se.
Med en af de små passagerbåde togjeg så til Bonn, hvor der ikke var no¬

get særligt bemærkelsesværdigt udoveren meget livlig trafik på og langs flo¬den.
1 Bonn var der to timers ophold,som jeg benyttede til at gå op i byen'or at se på mærkværdighederne og atfå noget at spise.
Ug så gik jeg igen ombord på minskude, som sejlede mig lige lukt indi eventyrets verden.
l'å den anden side af floden så jeg"die sieben riesenhiigel" også kaldet»Siebengebirge" med borgen Drachen-'els. Det var begyndelsen Iii alt detsmukke jeg fik at se på denne tur.Aul' des Rheines silberspiegelSenkt sich schon der dämrung flor,Nur die sieben riesenhiigeltauchen noch ins' licht empor.In des abendrotes helleStrahlt des Petersberg kapeileWie ein stern der das gemüthVon den staub zum himmel zieht.l'å samme side som Bonn, kom vi"1 »Rolandseck", hvor ruinerne af etgammelt slot ligger oppe på højden.Man ser kun en murrest, som en bue,°g det er den, der kaldes „Rolandsbo-gen". Ude i floden, neden for Rolands-eck er der en ø, hvorpå et gammeltkloster. Øen kaldes „Nonnenwerth" ogklosteret „Rolandswerth".

im kloster betete Hildegund,Held Roland sass auf dem steinnd schaute zeitlebens zum tode wundHinab auf das kloster im Rhein.
Den gamle og evigunge historie om0
mennesker, deres kærlighedslykke,er så nemt forandrer sig og bliver'1 tragedie. — Jeg sad på min dam-Per, der stred sig op mod strømmen,°g undrede mig over, at verden kunne^®re så pragtfuld og så dejlig. Så komJ'1 til Remagen og til Ahrflodens ud-

1 ' Rhinen, og den ene borg efteren anden gled forbi blikket, de flestear i ruiner og lå malerisk oppe påØjderne, deroppe fra, hvor røverrid-^e'ne i sin tid lå og lurede på byttet,'?!" kom sejlende i form af købmands-
,} ® ,med varer og penge. Så overfaldte skibene, tog varer og penge og slogni fornødent mændene ihjel, for der-e' at forskanse sig i de dengangmdtagelige borge på toppene. Det var'"antik, omend en noget hårdhæn-bt ' Var c'e' c'°8 romantik. Op adm^rt^ene store vinmarker, nuiniodne druer, der ventede på at»ve høstet, for at blive lavet til den
dp0ni\e drik, som skulle virke opliven-på menneskene i den kolde og

mørke tid. De skulle blive til somme¬

rens sol på flasker.
Og for foden af bjergene med slot¬

tene, nede ved Rhinstrømmen, lå de
maleriske byer, så dejligt, så idyllisk.
Jeg sejlede forbi havne som „Schlos
Rlieineck", Hammerstein, Tönnisstein,
Weisseturm og byerne Andernach,
Neuwid, Engers og nåede så til Cob-
lenz om aftenen, efter en så bedårende
og nydelsesrig sejltur.
I Coblenz spurgte jeg en betjent,

hvor jeg bedst kunne få nattelogi, og
han henviste mig til „Herberg zur hei-
mat", hvor jeg fik et værelse for 75 pf.
Coblenz ligger smukt på hjørnet af

Rhinen og Mosel, med blå skiffertage
og ranke tårne. En stor bro går over
Moselfloden på svære piller, og på den
yderste spids, hvor de to floder løber
sammen, kaldet „Deutsches Eck", står
et kolossalt monument af kejser Wil¬
helm I, en rytterstatue, som er over
36 m høj. Selve hesten og figuren er
14 m. På sokkelen står de skønne ord:
„Nimmer wird das Reich zerstöret,
wenn wir einig Seid und Treu." Lige
over for på den anden side af Rhinen
ligger fæstningen Ehrenbreitstein, 115
m over Rhinen. Om morgenen var det
regnvejr, så jeg var bange for, at jeg
ikke kunne komme afsted, men op ad
formiddagen klarede det op, og så kom
sækken på nakken, staven i hånden,
og så begyndte vandringen.
Syd på ud af byen, gennem et

smukt parkanlæg med en del minde¬
stene fra franskekrigenes tid; her hav¬
de f. eks. Blücher slået bro over Rhi¬
nen. Det var dejligt at gå og se på alt
det kønne, som oplodes for mine øjne.
Jeg kom gennem Capelien og forbi
Schloss Stoltzenfels, som så pragtfuldt
ud i restaureret stand; det tilhørte
kongen af Preussen. Så kom jeg til
„Königsstuhl zu Rhenz". Rhenz er en
lille by fra meget gammel tid, men
forladt af de slægter, der byggede den.
Den var engang stedet, hvor de tyske
kurfyrster samlede sig til rådslagnin¬
ger på Königsstuhl, og hvorfor her,
kan man se på det historiske kort.
Ved Königsstuhl støder kurfyrsten¬
dømmerne sammen. Rhenz hørte til
Køln, Braubach til Pfalz, Lahnstein til
Mainz og Stoltzenfels til Trier. Når der
så blev blæst i hornet på Königsstuhl,
kunne det høres alle fire steder. Her
på denne plet kom altså de gæve fyr¬
ster zusammen, og der blev talt, og
der blev drukket af den gyldne vin og
udbragt skåler:
... So sprach der Kaiser Wenzeslaus
und trank den vollen Humpen aus
beim Königsstuhl zu Rhenze.
Drauf Kurfürst Rupprecht von der

Pfalz
hub an: „Mein Herr und Kaiser,
Ihr spricht allda mitt wiedem Salz
von roten Asmannhäuser.
Doch glaub' Ihrs, ich bericht' euch

recht,
der Bacharacher schmecht nicht

schlecht,
beim Königsstuhl zu Rhenze."
Selve byen er meget gammel og me¬

get morsom, man må absolut tro sig
hensat til engang i middelalderen, når

man står på det lille torv og ser de
meget gamle huse med morsomme ta¬
ge og karnapper samt inskriptioner.
Gamle mure ligger uden om og en
kirke oppe over byen. Når man går
der op, ser man på kirkegårdsmuren
billeder udhugget i sten, forestillende
Jesu lidelseshistorie, og her må man
som god katolik, bede en bøn ved
hvert billede. Kirken selv var så gam¬
mel, at den ikke mere kunne benyttes.
Således er også byen Niederspay, som
jeg senere kom til, mosgroet af ælde.
På den anden side af floden så jeg
Marksburg oppe over Braubach.
Hvor er det herligt at vandre her,

selv om jeg er alene. Den skønne na¬
tur giver mig selskab nok, så jeg fø¬
ler ikke ensomheden, jeg er opfyldt
af dette, at gå her i et fremmed land
mod ukendt mål. Floden, Rhinen, har
jo altid været mine længslers mål. Og
solen skinner, fuglene synger og jeg
synger med. Æbler og frugter ligger
på grøftekanten, faldet ned fra træ¬
erne, jeg behøver ikke engang at buk¬
ke mig for at samle dem op, thi spid¬
sen på min vandrestav kan jeg bare
stikke i dem, så har jeg dem. Druerne
kan også nåes, når armen rækkes til¬
strækkeligt langt ud, og de er just
tjenlige til at spises, og der er så man¬
ge af dem, så de sælger dem.

— Hvis dette ikke kan kaldes even¬

tyret. —
Floden har gjort en drejning, såle¬

des at jeg først gik mod syd, så om¬
trent mod nord, og så igen mod syd,
og nu kom jeg til Boppard, som var
endemålet for denne dags vandring.
Ankommen til Boppard stod jeg på

et hjørne for at orientere mig; da kom
der en del „Bursche" med rygsæk og
stav vandrende hen ad gaden, og jeg
gik da lige så stille bag efter og kom
på den måde til et herberg.
Grüss' Gott, Kolleg', wo wilst du hin?
Ich empfehle dir die neuerenovierte
Gastwirtschaft mit Fremdenverkehr

von

A. W. Wolf, Boppard
Kirkgasse 8

Schlafen zu 20/30 pf. und höher.
Tasse Kaffee u. 2 Brödchen 12 pf.
Portion Kartoffeln u. Kaffee 10 pf.

Schreiner haben Vergütung.
Kost und Logis pro Tag 1,50 mark.
Efter ovenstående seddel, som vi fik

udleveret, var det ikke noget dyrt ho¬
tel, jeg var kommet til. Jeg fik noget
at spise ovenpå dagens anstrengelser
og vi rejsende genosser havde det ret
hyggeligt om aftenen med hinanden,
der var nok at snakke om, og en af
dem, en Buchdrücher ved navn Diet¬
rich fra Innsbruck i Tyrol, blev enige
om, at vi næste dag skulle følges ad,
da vi stilede efter samme mål, og det
var jeg glad for, fordi jeg mente, at
han kunne være god til at fortælle
lidt om de steder vi kom forbi på vor
vej.
Vi vandrede så afsted næste morgen,

efter, at vi havde set på byen, som var
en af de morsomme gamle Rhinbyer,
med små gader med nette og pynte¬
lige huse, både gamle og nye.

Så gik vi langs den brede gyldne
strøm, og jeg må sige til tyrolerens
ros, at han var lige så opsat på at se
sig om, som jeg, og han var en god
fortæller, så jeg fik mangt og meget



at vide, som jeg ellers ikke havde
fået.

Dich griiss ich du breiter griingoldner
strom

Euch Schlösser und dörfer und
Städte und dorn,

Ihr goldener saten im schwellenen tal
Dicht rebengebirge im wonnigen

strahl,
Euch wäldern und schliichten dicht

felsengestein.
Wo ich bin, wo ich geh', mein herz

ist am Rhein.

Vi gik muntert til, men glemte ikke
at vende os om for at se det, vi hav¬
de passeret, fra den anden side. Sta¬
dig skiftede hilledet, for hver omdrej¬
ning floden gjorde var billedet et an¬
det. De dejlige klippebjerge, med vin
og gamle ærværdige ruiner, de venlige
byer ved bredderne, med gamle huse,
kirker o.s.v. stemte sindet i en egen
tone. Dietrich viste mig en borgruin
på en stejl klippe, hvor der for mange

hundrede år siden var en ridderfrøken,
som var så smuk, at alle, der så hen¬
de, faldt i henrykkelse. Hun havde
langt lyst hår, der udslået nåede hen¬
de til knæerne, og hun havde et par
øjne så store og klare. Da hun blev
18 år ville hendes far gifte hende med
en rig greve, men hun havde givet en
fattig ung ridder sin tro og ville ikke
giftes med greven. Men faderen var
af den strenge slags og der blev gjort
anstalter til brylluppet. Da alle gæ¬
sterne var samlet, klokkerne ringede
og præsten stod ved alteret og vente¬
de, bad den unge frøken „på sine græ¬
dende knæ" sin fader, om hun måtte
stige op på det høje tårn, hvor der var
en altan, som ragede ud over Rhinen,
for der at tage afsked med sin barn¬
domsegn, da hun nu skulle rejse langt
bort efter brylluppet. Hun fik lov og
gik derop og styrtede sig derfra ned i
Rhinen. Men hun fik ingen ro i sin
grav, og ved fuldmåne ses hun at svæ¬
ve hen over vandet i sin brudedragt,

med rosenkrans om håret, hvor de
røde roser er blevet hvide som sne.

På den anden side lå Kloster „Born¬
hofen" og ruinerne Sterrenberg og Lie¬
benstein. Så kom vi til St. Goar og en
hel masse forskellige navne. Og så
kom vi til den meget besungne Lorelei¬
klippe, der skyder sig ud i floden til
fare for skibsfarten. Her gjorde vi
holdt, og medens jeg tog en skitse af
Lorelei, sang tyroleren med sin smuk¬
ke stemme sangen om Lorelei af Hein¬
rich Heine: Ich weiss nicht was soll
es bedeuten, dass ich so traurieh bin;
.... Det var en af de særlig skønne
stunder ved Rhinen, i aftenbelysning
og fredfyldt stemning. Dietrich sang
endnu flere sange, de gamle tyske
Volkslieder, som er så henrivende, og
så kunne han også jodle, så det ret
gav genklang på den anden side af
floden. Og floden gled stolt og stærk
afsted på sin vej mod havet.

(Sluttes i næste nr.)

Jm
St. Johann-Vorstadt

BASEL - SCHWEIZ

Svihaeh. ncutj-
bør være medlem af

C.U. K.

Besøg Hillerød
og nyd kaffen eller middagen på

diatel cCeicCeJiddoJiff.
vis a vis Frederiksborg slot
Tlf. 38 (flere ledn.)

Værelser med al komfort.

Selskabslokaler.

Sale til fester, kongresser og lign.

NAVERNE MØDES
1359 WEST 24TH STREET
LOS ANGELES 7. CALIF
hilser alle landsmænd

Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned

I ODENSE mødes naverne i

Restaurant CITY
STRØGPASSAGEN

Godt madsted! Tlf. 7565 Rimelige priser
Hulefar M. Grünberger (Medlem af C. U. K.)

IXiiMiawi A
statsautoriseret elektroinstallatør
Hostrupvej 12, Hillerød. Tlf. 1340
Elektrisk lys og kraft. — Medlem af C. U. K.

RADIO
bør købes hos fagmanden. Alt i
Radio. Nordsjællands største fag-
og specialforretning. Telefon 225
Hillerød Radio - L. P. Hermansen

Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. C.U.K.

Cafe „Det rene (jlas"
Nørrebrogade 64. København N

Byens bedste fadøl
Samlingssted for gamle naver

Ove Andersen

NyhavnsFærgekro

Nyhavn 5. Telefon Palæ 6250
1. kl.s køkken og betjening

Holger Jensen Medl. af C.U.K.

Hotel Strandborg
Strandgade . Frederiksværk

Tlf. 293

Propre værelser . Godt madsted
Have . Hyggelige lokaler . Billard

Her er navernes hule
E. Petersen

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
til ethvert formål

Kai Fønss Bach
Medl. af C. U. K.

Berejstes Hus
Emiliegade 7 . København F.

anbefales til
familie- og foreningsfester

Indtil 100 pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943


