
Meget stort udrejseår ventes
alene på udveksling kan 5—600 danske
Håndværkssvende få arbejde i tyskland,
schweiz, østrig, holland og frankrig
Året 1959 vil efter alle solemærker at dømme blive

rekordår i antallet af udrejsende svende siden før
sidste krig. Det ser ud til at blive et år med praktisk
lalt chance for arbejde til alle de unge håndværkere,
der har lyst til at rejse ud og udvide deres kundska¬
ber i det fremmede, idet alene den gensidige udveks-
jißg Danmark har med Tyskland, Schweiz, Østrig,Holland og Frankrig drejer sig om 5—600 håndvær¬
kere i alle brancher. Dertil vil så komme alle de
svende, der rejser ud »på egen hånd« — eller rettere
tager på valsen, og enten selv eller gennem C.U.K,
'inder arbejde. Med alle de henvendelser jeg og andre
'ik fra svendene i fjor — ca. 200 — tyder alt på, at vi
også i år vil få nok at gøre, og vi må igen bede vore
Wlidsmænd om at advisere os lige så snart gunstige
arbejdsforhold indtræffer. I øjeblikket har vinteren
Jag i hele Europa, men lige så snart de første forårs¬tegn melder sig, bør de svende, der har tænkt sig at
rejse ud, have alle deres papirer i orden, og forsåvidt
°Sså sprogkundskaberne. Det er svendenes egen
skyld, dersom de står sprogligt uforberedt. Der er
endnu nogle måneder til ved selvstudium eller påskole at sætte sig ind i det tyske sprog, som er det,
"e vil få mest brug for.
Fordelen ved udveksling er, at den pågældende ga¬

ranteres arbejde i 12 måneder, og dertil at udveks¬
lingen ved gensidig tilfredshed mellem mester og
svend, kan forlænges med 6 måneder — og vi har jo
adskillige eksempler på, at nogle er blevet »hængen¬
de« udover disse 18 mdr. Det er særlig svende i de
såkaldte »mangel-fag«. Betingelsen for at rejse på ud¬
veksling er, at man er faglært og ikke fyldt 30 år. De
svende, der vil rejse ud på denne måde, bør derfor
snarest skrive til Håndværksrådet, H. C. Andersens
Boulevard 20, København V., der gennem sine søster¬
organisationer i de nævnte lande forsøger at skaffe
arbejdsplads. Har man selv en arbejdsgiver, er det
hele straks meget lettere.
De svende, der drager på valsen ,er jo stort set

deres egen herre. Med en smule mønt på lommen, fag-
foreningsbogen, pas og øvrige papirer i orden og
med mod på livet, kan de, akkurat på samme måde
som de »gamle« naver, få sig en herlig rejse Europa
rundt. Arbejde her og der vil sætte ekstra kulør på
tilværelsen og afkaste et beløb for den videre færd.
Under alle forhold stiller C.U.K., der har udmær¬

kede tillidsmænd og afdelinger i udlandet, sig til rå¬
dighed med råd og dåd, men husk at vedlægge svar¬
porto. Waldemar Petersen.
Stockholm-naverne ønsker alle naver et godt nytår.
Naverne i Vancouver, samlet omkring det runde

bord, sender en nytårshilsen til alle gode CUK-naver
rundt om i verden.

Københavns afdeling
Den 12. januar 1899 stiftedes Klub

jor berejste Skandinaver, Køben¬havn. Den er altså ca. 11 måneder
dre end Sk. C.U.K. Klubbens før-

lte formand blev bogbindermester
pald. Jensen og kasserer maler O.
Y°ttschalck, (ikke at forveksle medetl senere kasserer V. E. Gott-
Scitalck).
j L januar 1913 indmeldtes klubben»C.U.K, på initiativ af tapetserer
i' J. Møller, indtil den dato havde

nærmest været et hensygnende
Qreningsliv, men nu skabtes der

, °ntakt med naverklubberne i ud-
jtlndet, og så kom der liv i klubben.1914, ved krigens udbrud, vendte
,"lange naver hjem og indmeldte sig,
tv 'ket bevirkede en guldaldertid
\ klubben.

. ^e store berømte karnevaller, som
lj °rde naverne bekendt for offent-
^«heden, blev startet under P. D.»esens arrangement, med bar-
1 msk reklame, foreningens med-
t(Jls/al fordobledes og i 1919 fand-
Hip ii nødvendigt at udgive et eget
ter msi>lad »Naven«, som dog ef-et par års forløb måtte indgå

if C. U.K.fylder 60 år
igen. »Naven« genopstod dog igen i
1924 med daværende formand Jens
Jørgensen som redaktør, nu gik
bladet i flere år, indtil »Den faren¬
de Svend« igen udkom regelmæssig.
Klubben har i årenes løb ydet en

stor indsats for C.U.K., f. eks. da
Navernes hus i Hamburg var i pe¬
kuniær nød, fik de god hjælp, men
desværre var obligationerne i krise¬
årene ikke guldrandede, så huset
måtte opgives. En stor og humani¬
tær indsats under — og efter begge
krige — blev ydet med forsendelse
af levnedsmidler til betrængte
landsmænd i Tyskland.
Efter første verdenskrig tog klub¬

ben vel imod nødlidende naverbørn
fra Tyskland, det blev Jørgen K.
Petersen, som var primus motor,
der tog sig deraf og titlen »børne¬
minister« blev heftet på hans brede
skuldre og gode hjerte.
Der har været mange gæve mænd,

der aftjente deres naverpligt i Klub¬
bens og C.U.K.s interesse, men skal
de navngives og omtales vil det fyl¬
de dette nummer af »Svenden«, og
det har redaktøren sagt jeg ikke må.

Dog undgå en mand som Viggo
Gottschalck, når der skrives om Kø¬
benhavns naver kan man ikke. I
mange år virkede han som en over¬
ordentlig stabil kasserer i klubben,
og da hovedbestyrelsen i 1944 skul¬
le hjemføres fra Schweiz, på grund
af krigen, var han selvskreven som

hovedkasserer, et hverv, som han
bestred i mange år, til sin afgang
fra denne verdens naverliv.
Emanuel Bjerregaard — dette go¬

de ,gamle kendte navn i naverhi¬
storien, vendte hjem fra sit mange¬
årige virke i Dresden, og der blev
straks taget hul på hans energiske
virketrang for naversagen, han be¬
gyndte vist som sekretær, men blev
hurtigt den ledende og formand i
mange år, — han sa' selv han var
bydreng for naverne — og mage til
bydreng har aldrig eksisteret.
Den nuværende —• forholdsvis —

unge bestyrelse med formand Thor¬
kild Basmussen og kasserer Jens
Klitte i spidsen, har det rigtige tag
på udviklingen, og alt tegner til, at
de fremover vil føre klubben frem
til næste store jubilæum.

Jens Jørgensen.



Uddrag af H. B.s protokol.
4. december: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

Protokollen godkendtes. Odense afdeling meddeler,
at de er parate til at afholde næste års naverstævne,
det bliver sandsynligvis i pinsedagene. Et medlem
havde under en ferierejse optaget rejseunderstøttelse
i et par afdelinger, dette misbilligedes, idet rejseun¬
derstøttelsen er forbeholdt arbejdssøgende medlem¬
mer.-—Der var brev fra vor nye afdeling i Vancouver,
som vi ønskede velkommen i vore rækker. — På Kø¬
benhavns afd.s generalforsamling var O. J. Roslev og
Kong Schmidt genvalgt til H. B. — Af C.U.K.s hjælpe¬
fond bevilgedes efter ansøgning en julelijælp til 10
medlemmer. — I anledning af Københavns afd.s 60
års jubilæum bevilgedes 250 kr. til lokalafdelingen og
250 kr. til dennes byggefond. — Fabrikant Jacob Mon¬
rad fylder 75 år den 1.-2.-59, og ønskede at en anden
overtog formandsposten i litteraturudvalget. I hans
sted valgtes Kong Schmidt. Udvalget består derefter
af Kong Schmidt, Jacob Monrad og Wald. Petersen. —
Fra Paris meddeltes, at der ikke f. t. syntes basis for
en afd. — Stockholm afdeling havde gennem H.B. ak-
cepteret et fint tilbud på bordbannere, og H.B. havde
benyttet sig af det antagelige bestillingstal og havde
bestilt et antal bannere, der kan leveres afd. til en
pris af ca. 16 kr. pr. stk. — Endvidere forskellig kor¬
respondance. — Næste møde 8. januar.

Waldemar Petersen.

Til afdelingskassererne.
På given foranledning gøres opmærksom på, at rej¬

seunderstøttelse kun må udbetales til arbejdssøgende
medlemmer og ikke til turister — selv om medlems-
bogen er afmeldt. Hovedbestyrelsen.

Jacob Monrad fylder 75.
Søndag den 1. februar fylder fabrikant Jacob Mon¬

rad, Strandvejen 141, 75 år. Monrad er typen på en
god og gæv naverbror, og i mange år vandrede han
som malersvend på Europas landeveje. Hans egenskab
som kunstmaler fik ham til at se de smukke omgivel¬
ser i et andet lys end mange andre og han havde den
lykke at kunne prente det på lærredet. Men det er fra
den litterære side vi bedst kender ham, og hvad der
fra hans side er prentet på papir i skrift og streg, vil
stå som et evigt minde om ham og den sag, som lian
har ofret så megen tid og kærlighed på. Et af de kle¬
nodier, som er udgået fra hans hånd, er den gyldne
bog, som det er os en kær pligt at værne om. I CUK's
litteraturudvalg har han ligeledes udført et mægtigt
arbejde, som også vil være af værdi for efterverdenen.
Hans mange herlige digte og hans arbejde med værket
»Den farende Svend«, hans pragtfulde arbejde i de
smukke faner, som adskillige afdelinger har fået fra
ham, alt det er noget, der bærer vidnesbyrd om en
dygtig fagmand.
Idet vi ønsker dig hjertelig til lykke med dagen,

håber vi, at vi endnu i mange år må have den glæde
at have dig iblandt os.

Københavns afdeling.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Københavns afdelings 60 års jubilæumsfest lørdag

den 10. januar på Nørrevold 90. .

Kl. 17 pre. festmiddag, kl. 19,30 pre. Underholdning
og dans.

Alle, som har meldt sig til festmiddagen, °P'^e»
om, at denne vil begynde aldeles præcis kl. 17, da de
ellers ikke vil være muligt at overholde programme ,
og sidste frist for tilmelding er 4. januar.

— Og så mødes vi alle og får en herlig aften sam¬
men.

Lørdag den 31. januar kl. 20:
Svendeaften i Berejstes hus, Emiliegade 7.

Søndag den 8. februar er der fastelavnstur med
gang fra »Det rene Glas« kl. 9. Tilmelding hos best}
reisen.
Bestyrelsen ønsker hermed alle svendene og ()e'

piger et godt nytår med tak for det gamle.
Med kraftig naverhilsen. Bestyrelsen-
Formand: Th. Rasmussen, Pilekrogen 17, Herh'V

tlf. 94 40 02. Kasserer Jens Klitte, Mågevej 76, N\ > 1
Ægir 1572.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
Murer Mads K. Møller, Ole Suhrsgade 1,

den 3. januar 80 år. Møller er udlært i Odense 1°
og straks derefter pakkede han sine sydfrugter
stak af til Kristiania (nu Oslo). Men det varede i*,
længe, før han drog sydpå — til Hamborg, Liibe
Hannover, Frankfurt o.s.v., så hjem på manøvre »
derefter igen til Tyskland en tid. Så drog han at
hjem og nedsatte sig som mester, men atter igen d °
han til Tyskland, denne gang i 3 år. Møller har s ^
mester bygget huse i mange egne af Danmark,
han er, trods alderen ,endnu den friske håndværk-
svend. Ifier
Skræder Carl Mathiasen, Tibirkegade 15, tyj

den 1. januar 70 år; også han drog i de un^e.iit i
sydpå på sine flade konvolutter og har arbejd ,
Hamburg, Berlin, Geneve og flere andre mindre ke
te byer i Tyskland og Schweiz. ,e0
Murer Aage Beckmann, Ørnevej 62, fylder or

29. januar 70 år. Han er en af de gamle svende, ß _

bisselæderet rigtig sad i skoene på ham. Han har
tet hele Europa rundt, men ikke nok med det,
»gjorde« Amerika fra den mexicanske golf til ^anjgjes
grænse i nord og fra Philadelfia i øst til Los An» ^
i vest. I de år, Beckmann arbejdede derovre, trat,e
den danske pige, som blev hans skæbne og som 11 ,g.
ham herhjem, og som nu plejer ham under hans s
dom. God bedring. . :er
En kraftig naverhilsen og et til lykke bringer j.

herved, ligesom vor hilsen og gode ønsker også " j.
der for to medlemmer, vi ikke har kunnet træfle> | ^
lig mekaniker Hjalmar Pettersson, Øresundsvejo >
og cigarfabrikant Otto Melgaard, Sommersteds^
26, V, samt medlem nr. 4018, som har villet være _
nvm Bestyrelsen for Københavns afdeli fvnym,

Meddelelse fra Navernes Sangkor.
Husk, at den første sangaften er torsdag den 8. ja¬

nuar i Berejstes hus og husk ligeledes medlemsmødet
tirsdag den 27. januar i hulen. Reservér lørdag den
28. februar til vort karneval, men herom i næste nr.

P. b. v.: C. Gøtze, formand.
Hjertelig tak til alle, som glædede os på vor guld¬

bryllupsdag.
H. C. Andersen og hustru, Haslev.

Tak. Jeg vil herigennem bringe en hjertelig tak til
alle, som viste mig opmærksomhed på min 65 års fød¬
selsdag.

Jacob Jensen, Søndre Boulevard 64.
Hjertelig tak for udvist deltagelse ved min mand,

Albert Gyldholms, død og begravelse.
Elna Gyldholm.

Frederiksværk. Generalforsamling afholdtes 6.-12.-58
i hulen med Preben Larsen som dirigent. Såvel for¬
mandens, kassererens og sekretærens beretninger god¬
kendtes. Bent Larsen afgik som næstformand, ny¬
valgt hertil blev Tage hulefar. Aage Christensen gen¬

valgtes som revisor. Til bestyrelsen valgtes Jens ^or
gensen. Vort torskegilde holdes den 7. februar i f
hule Hjortebjergvej 9, Vinderød skov. Anmeldelse
til Tage Nielsen, tlf. Fr.værk 168 senest den -
nuar og der erlægges 5 kr. ved tegningen.
Med naverhilsen. Erik Hansen, sekre^^.
Hillerød. Som sædvanlig var hulen pyntet ^_j2-

med gran og lys på årets sidste huleaften den • ^0,-
Formanden omtalte de gode udrejsemulighede
svendene i det kommende år ,og der var ^rc^.,ndte
Niels Stentoft, der nu arbejder i Basel. Vi ^or-
Niels en hilsen med tak for hans mange breve. ^
manden omtalte 60 års festen i København _ ^
januar, og oplyste, at alle vore medlemmer meiert
mer var inviteret. Vi har derfor udsat vor hu* täj i
til lørdag den 17. januar, og deltager i
festen i København. Anmeldelse til sPisningjer be'
slutter den 4.-1. og spisningen er det eneste, a ^e,
tales. Underholdning og bal er gratis. Ämn»let
gynder kl. 17 og underholdningen kl. 19,30, of,
varer vel til søndag morgen. , w>tær.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr



Det lysner for den nye tids naver!
I dagbladet »Politiken« (9.-11.58)

har »civis« i en stor artikel belyst
den unge danske håndværkers
chance for at kunne arbejde og rej¬
se i Europa. Vi tillader os at gen¬
give forskellige afsnit:

Enhver kan blive nav

Den første verdenskrig satte i det
store og hele en stopper for na¬
verne. Den mellemfolkelige mis¬
tænksomhed og anden mistro luk¬
kede for lang tid grænserne for
landevejens frie folk. De er aldrig
blevet lukket op igen på samme
måde som tidligere. Men derfor skal
ßian ikke tro, at det er slut med
naverne. Formen er blot anderle¬
des.
Inden for visse begrænsninger er

der chancer for enhver dansker til
at blive nav. Tilsyneladende er der
blot ikke så forfærdelig mange,
som er bekendt med mulighederne.
1 hvert fald sker der langtfra no¬
gen udnyttelse af disse muligheder,
skønt man ellers kunne sige, at
trangen til at lære fremmede egne
at kende er større end nogensinde
før.
Afløsningen af den frie naver¬

bevægelse hviler hovedsagelig på
de såkaldte stagiaires-aftaler, som
Danmark har med en række euro¬

pæiske lande. Princippet heri er
det, at der ved specielle aftaler op¬
rettes kvota for en udveksling af
arbejdskraft, således at personer
Under 30 år får lejlighed til at tage
lønnet beskæftigelse i udlandet som
et led i deres uddannelse.

Mulighederne udnyttes
'kke fuldt ud

Denne »stagiai-
res«-ordning ad¬
ministreres af Sta¬
tens Udvandrings¬
kontor, hvor kon¬
torchef E. Wing¬
søe fortæller, at
Danmark forelø¬
big har udveks¬
lingsaftaler med
1' rankrig, Hol¬
land, Schweiz og
Wstrig. — Men
mærkværdigvis
udnyttes de for¬
skellige udvekslingskvota langtfra,
så meget mere som der ikke kræ¬
ges nogen udveksling »hoved for
uoved« eller forlanges et gensidigt
Samspil mellem fagområder. Mange
JJuge danske tjenere tager f. eks. tilSchweiz, som til gengæld har ung¬
dom, der gerne vil lære dansk
'andbrug og gartneri.
»Stagiaires«-aftalen med Schweiz,

Som schweizerne iøvrigt selv gerne
Ønsker udvidet stærkt, bygger på
„n udveksling af indtil 150 unge
årlig fra hver side. I 1957 rejste 79
'Uge danskere til Schweiz som nu-
idens naver, mens der til gen-
®®ld kom 130 schweizere til Dan¬
mark. Aftalen med Holland er ba-
..eret på en udveksling af lOOprak-
•kanter i hver retning, men blev

Erik Wingsøe.

kun benyttet af 24 danskere og 23
hollændere. Helt sløjt står det til
med Østrig. Kun seks af de 150
danskere, der kunne gøre Østrig
som farende svende, benyttede sig
af lejligheden, mens 18 østrigere
kom hertil. Aftalen med Frankrig
har et årligt udvekslingstal på
maksimalt 50. 31 danskere tog til
Frankrig. Den modsatte vej kom
kun 9.
Men der skal nok komme gang i

sagerne. Man må gå ud fra, at ikke
altfor mange er bekendt med mu¬
lighederne 1'or at supplere uddan¬
nelsen og se fremmede egne ved
hjælp af »stagiaires«-overenskom-
sterne. Denne form for videreud¬
dannelse i det fremmede er i rask
udvikling, selv om det næppe no¬
gensinde bliver sådan som i gam¬
le dage, da en dansk håndværks¬
svend dårlig nok kunne betragte
sig som fuldt uddannet, før han
havde haft en tid på valsen ned
gennem Europa med beskæftigelse
inden for faget, hvor han nåede
frem.
Kontorchef Wingsøe oplyser, at

en dansk-tysk overenskomst om en
gensidig kvota på 300 om året står
foran sin afslutning, og han tager
det som et godt tegn, at Europarå¬
det er særdeles velvilligt indstillet
overfor tanken om den størst mu¬
lige udveksling over de europæiske

4600 danske hjem fra Sverige. Et
tegn på de svigtende konjunkturer
i Sverige er, at over 20.000 udlæn¬
dinge har forladt landet i løbet af
det sidste år, skriver Göteborg Han¬
dels- og Sjöfartstidning.
Ifølge oktober-statistiken findes

der nu i Sverige 114.090 arbejdstil-
meldte udlændinge mod 127.287 på
samme tid i 1957. Blandt dem, der
er rejst hjem, er 7600 finner, 4600
danskere og 2800 nordmænd, mens
den sidste fjerdedel falder på andre
nationer.

Mange danske håndværkere i Tyr¬
kiet. I Mersin ved Tyrkiets middel¬
havskyst bygger ingeniørfirmaet
Christiani & Nielsen en stor silo,
og mange danske håndværkere er
beskæftigede ved dette arbejde, nog¬
le af dem har familien med og den
lille koloni udgør ca. 20 personer.
Enhver berejst i ind- og udland,

som har glæde af at komme sam¬
men med andre berejste for i kam¬
meratligt samvær at opfriske rejse¬
minderne, og som har lyst til at be¬
vare forbindelsen med naverne i
udlandet, bør indmelde sig i naver¬
nes internat, organisation: C. U. K.
Stift Rosenborg, det danske al¬

derdomshjem i Börnsen ved Ham¬
borg, kæmper med økonomiske
vanskeligheder. Af den udsendte
årsberetning fremgår det, at hjem¬
met sidste år har givet 12.000 kr. i
underskud. Man har opnået at få
den godkendt som »velgørende in¬
stitution«, hvilket vil sige, at støtte
fra bidragydere i Tyskland er skat¬
tefri for giveren.

grænser af ungdom, som vil sup¬
plere uddannelsen og lære kolleger
i andre lande at kende.
»Stagiaire«-aftalerne er i øje¬

blikket rask på vej mod en årlig
udvekslingsmulighed for 1000 dan¬
skere med et tilsvarende antal fra
andre lande. Gamle tiders naver

var sjældent i samme land ret lang
tid ad gangen. Han ville videre.
Den nye naver har samme mulig¬
hed for at komme videre, men in¬
den for rammen af de gensidige
aftaler. Han kan blive indtil halv¬
andet år på ét sted, men der er
sådan set — hvis han kan skaffe
sig de tilstrækkelige aftaler med
skiftende arbejdsgivere — mulig¬
hed for kun at blive ganske kort
tid ad gangen i et land.
Det lysner for den
farende svend
Naver i gammeldags forstand

findes endnu i begrænset omfang,
og det får man at vide hos for¬
manden for Københavns-kresen af
foreningen »NaT*^rne«, klubben for
berejste skandinaver, der har »hu¬
le« i specielle lokaler på Nørre¬
vold (nu i Berejstes hus. Bed.).
Det er Th. Rasmussen i Herlev,
selv en af de gamle farende svende
med hele garderoben i behold der¬
hjemme til at trække i ved særlig
festlige naverlejligheder. Og de gi¬
ves for øvrigt let. Naverne behø¬
ver ikke mange påskud til at feste,
de er muntre sjæle med sang på
læben og et fast greb om hanke¬
kruset, når der skal gives en
»pros't«. De har hele verden i sig
og giver den fra sig igen i djærv
skildring af omfattende oplevelser,
— Det er begyndt at lysne for os

igen, siger Th. Rasmussen, Herlev.
Sidste sommer fik vi 300 mand af¬
sted. i denne sommer blev det til
knap så mange, 240 stykker. Vi har
vore egne specielle forbindelser
ined arbejdskraft-udvekslingen i
Tyskland, men har naturligvis og¬
så forbindelse til »stagiaires«-af-
talerne gennem Håndværksrådet.
Vor søsterorganisation i Frankfurt
am Main har været os meget be¬
hjælpelige. Düsseldorf har aftaget
særlig mange danske håndværks¬
svende. Men vore folk kommer vi¬
dere ud. I Schweiz f. eks. vil man
gerne have vore malere, finmeka¬
nikere og urmagere. Jeg havde et
pudsigt tilfælde for kort tid siden
med et hold på syv danske malere,
som udgjorde et hold og gerne vil¬
le til Schweiz. Vi skrev derefter til
vor kontaktmand i Basel og tilbød
forsigtigt at sende to mand, men
dernede svarede de, at det ville væ¬
re en slem kludekræmmerforret-
ning. De ville gerne have alle syv
mand. Og det fik de.
»Naverne« er nu en forening på

60 år, og det ældste medlem fejres
i januar og gøres til æresmedlem.
Han kvalificerede sig til optagelse
for 53 år siden. Der bliver fest med
Holger Fællessanger til at synge
for på de gamle naverviser.

Civis.



Fra Aalborg til Wien

mmmmmmmmmm
Og derfor »kling, kling, klang«. Fra Kappeln i Østrig li.-7.-n8

(Fortsat)
Mandag den 9. juni. Kl. 6 var vi

oppe, da solen stod højt på him¬
melen, du, kammerat, i dag skal
vi på skovtur, sagde jeg til Jens, vi
skal køre hele dagen igennem Lü¬
neburg Hede, og der er kun eet
traktørsted på den 84 km lange
strækning. Efter rengøring og mor¬
genmad sagde vi farvel til Lüne¬
burg, da var kl. 8, det er en herlig
vej at køre på, skov på begge sider
af vejen, og så en dejlig skygge.
Kl. 12 nåede vi vandrehjemmet i
Uelzen, og vi gik ind for at spise
frokost. Det så helt tomt ud, men
så kom der en kone frem og sagde
god morgen, vi spurgte så om hun
var plejemor her, ja, sagde hun, vi
spurgte så om vi måtte spise vor
frokost her, ja, I er da velkom¬
men, om ikke vi ville blive her til
i morgen, nej, det ville vi ikke, for
vi skulle videre, og imens vi spiste
frokost fik vi en sludder med Mut¬
ter, så var det hun sagde, at vi
ikke kom til næste vandrehjem før
Gifhorn, ja, det var vi klar over.
Efter en lille times ophold tog vi
afsked med Uelzen og kørte videre.
Da vi var ca. 25 km fra Gifhorn
kørte en P-bil forbi os, da det var
en dansk vogn vinkede vi, så stop¬
pede den op et stykke vej længere
fremme, og de stod ud af bilen, vi
hilste på hinanden, de spurgte om
vi var de to Aalborg- cyklister, det
kunne vi jo ikke benægte, vi spurg¬
te, hvor de var fra, de var fra
Brønderslev; da jeg ikke skrev
navnene op med det samme kan
jeg ikke huske dem, der var 2 par i
vognen, det ene par var på bryl¬
lupsrejse, de tog nu et billede af
os og lovede at bringe et billede til
Lillemor i Norgesgade, når de kom
hjem, vi tog så afsked og bilen su¬
ste videre og vi sprang på cyk¬
lerne. Kl. 19,30 nåede vi Gifhorn,
vi havde nu tilbagelagt 84 km, vi
opsøgte straks vandrehjemmet og
blev anmeldt for natten, og efter en

kold dukkert i baderummet, gik vi
ind i spisesalen og bestilte varm
mad, derefter gik vi i haven og røg
os en pibe tobak, vi var ellers godt
trætte, kl. 21 gik vi til ro.
Tirsdag den 10. juni. Som sæd¬

vanlig op kl. (i, det var et herligt
vejr, og efter rengøring gik vi ned
og pakkede cyklerne, kl. 8 fik vi
morgenkaffe, og kl. 9 var vi klar
til at køre. Her fra Gifhorn har vi
75 km til Goslar, ved middagstid
passerede vi Braunschweig, og der
spiste vi frokost. Yi gjorde ophold
et par gange mere undervejs for at
hvile og få os en pibe tobak, vi
nåede Goslar kl. 18. Da vi kørte ind
1 byen, traf vi en fremmedskrevet
murer, han bar sort slips, altså die
freie Vogtländer, han ville have os
med til deres herberge, det kunne
vi ikke, for vi havde bestilt logi på
vandreherberget, som vi hurtigt
fandt hen til, og efter at vi havde
vasket os spiste vi, derefter gik vi
ned i gården og røg os en pibe to¬
bak, så ville vi gå op i seng, vi var
lige kommet op i sovesalen, så kom
en af pigerne og sagde, at der var
nogle herrer, der ville hilse på os.
Vi gik så ned, der stod 10 frem-
medskrevne svende med altgesel-
len i spidsen, der var 8 murere og
2 tømrere, som alle præsenterede
sig, de ville tale med os ang. opta¬
gelse i deres laug, men da de hørte
hvor gamle vi var, og vi var turi¬
ster, var der ikke noget at lave,
men vi underholdt hinanden en

times tid, de ville have et billede
af os, vi blev stillet op til fotogra¬
fering og lovede at sende 2 billeder
til min adresse i Aalborg, og efter
at vi havde givet hver af svende¬
ne et fotografi af os, hvor vi står
ved cyklerne. Vi skrev en hilsen
og vore navne og adresser i Aal¬
borg og sagde så på gensyn og
gik op i seng, det var blevet noget
sent, kl. er 22.
Onsdag den 11. juni. I dag er det

min 73-årige fødselsdag, vi har so¬

vet godt i nat ,vi har nemlig haft
en sovestue for os selv, kl. 7 stod
vi op, efter rengøring gik vi ned
for at pakke cyklerne, derefter sag¬
de jeg til Jens: lad os gå op i spise-
salen, jeg vil spørge om vi kan hi
bonenkaffe i dagens anledning,
men det kunne ikke lade sig gØre>
vi måtte nøjes med surrogaten, men
friske rundstykker fik vi. Efter
kaffen gav jeg en god cigar, som
jeg havde købt i Hamborg og 8e''
til min fødselsdag. Jens kunne ikke
forstå, at han fik cigar i dag, sa
kom han på, at det var min fødsels¬
dag, og han gratulerede. Vi gj°rf
nu klar til afgang og forlod Goslar,
vi skulle nu over Harz-bjergene, •>
km fra Goslar var der en lejrplads»
og til vor store overraskelse så v}
P-bilen, det var selskabet, som '1
traf på vejen fra Lüneburg til G»"
horn; vi hilste god morgen, de in¬
viterede os på morgenkaffe, og V1
trak så cyklerne ind på pladsen,
men vi blev smidt ud af opsyns*
manden, der sagde, at vi ikke mut¬
te være herinde på pladsen, vi sag¬
de at vi var inviteret på kaffe '
anledning af min Geburtstag, net
kunne ikke gøre det, vi trak ?a
cyklerne udenfor igen, men så (P*
selskabet løs på opsynsmanden
fortalte ham, at det var min
årige fødselsdag, og at vi skulle
have kaffe, så gik han i sig se'\
igen, og sagde kom så ind, men vi

måtte sige, at han havde givet os
tilladelsen, det lovede vi og vi ff'k
ind igen. Nu stak damerne hovedet
ud af teltet, de var nemlig ikke sm¬
et op endnu, og råbte god morgen
og tillykke på dagen, vi skal snlU
komme i tøjet, og imens satte e"
af mændene primussen i gang, og
fik en herlig kop dansk kaffe meo
friske rundstykker, så jeg fik al¬
ligevel rigtig kaffe på min fødsels¬
dag. Der blev taget et billede af
alle sammen ved kaffebordet, 9?
da vi så havde snakket en times tm
sammen, sagde vi tak for kaffe,
vi gik ud til cyklerne, vi sagde far"
vel og hils i Aalborg. Vi kørte m
over Harz-bjergene, det var en

streng, men smuk tur, vi måtte
trække cyklerne på en strækning
af 3 km, vi var helt oppe over Berg'
gasthaus in Oberharz, og der SPJ? '
vi frokost og kørte så videre efter
Osterrode, som vi nåede kl. 17, S'1
ville vi ikke køre mere, vi har kun
kørt 25 km i dag; vi fandt hen t"
vandrehjemmet, men alt var opta¬
get, men da vi var så gamle laveT
de Fatter plads til os, og efter at vi
havde vasket os, bestilte vi varn
mad, vi fik suppe og ris som des-
sert. Kl. 21 gik vi til ro.

(Fortsættes)

Tagdækker Niels Stentoft fra Hi'*
lerød, der er fremmedskrevet, 'a
set sig om og prøvet lidt af hv®r '
Sidste sommer arbejdede han i Lu¬
gano i Schweiz, derfra tog han ,

efteråret til Göteborg, arbejdeo
dér en månedstid, derfra med ski^
til Frederikshavn, så lige ned
hilse på kammeraterne i Kiel, v.
dere til Bruxelles og ind i Tyskian •
Nu arbejder han i Liestal i kant
Baselland.



FORENINGSMEDDELEL SER

Aalborg. Afdelingen afholdt sit 40 års jubilæum lør¬dag den 6. dec. på Turisthotellet. Tidligt på formid¬dagen aflagdes besøg på kirkegården, hvor der blevlagt blomster på 3 tidligere formænds grave.
Formanden for afd., Peter Lemb, bød i velvalgte ordVelkommen, og rettede en særlig velkomst til H. B.sformand Jens Jørgensen samt til to medstiftere af af¬

delingen, vore berømte navercyklister Louis Svendsen
°g Jens Møller Jensen. Derefter tog man fat på attømme bordet for de kolossale dynger af mad, værtenhavde stillet frem. Formanden for H. B. holdt en ma¬
nende festtale og omtalte særlig kammeratskabet mel¬
lem naverne, og beklagede, at stormagterne ikke såPå landegrænserne med samme øjne som naverne.Jens Møller Jensen, der allerede for flere år sidenkunne tilkomme æresemblemet, blev i dagens anled-11 ing endelig pyntet med den smukke nål, og derefter"vekslede det med taler og sang og stemningen var fin¬fin. En bager i Frederikshavn havde i dagens anled¬ning sendt afd. en gave på 50 kr. (jeg har lovet ikkeat nævne hans navn), og en smuk farende svend fraH. B. blev overrakt afdelingen af Jens Jørgensen, sam¬tidig overbragte han en gave fra vor gamle ven Thor¬
vald Jespersen — gaven var en bladholder til D.f.S.Der var også kommet mange smukke blomster og hil¬
sener, bl. a. fra NY TID. Gaverne vakte stor glæde ogfik meget bifald. Fru Andreasen, som skulle have væ¬ret til stede ved festen, var pludselig blevet indlagtPå hospitalet. Festdeltagerne sendte hende hilsener ognlomster. Bagermester Chr. Petersen, Frederikshavn,Ji'emførte en farvefilm, han havde optaget på sinJerietur i Tyskland. Filmen gjorde stor lykke. Uven¬tet dukkede Bich. Christensen og hans kone op, Bi¬enard var lige hjemvendt fra Grønland, han havde''Isyneladende glemt at barbere sig, men appetittenVar der heldigvis intet i vejen med — han overbragtendsener fra Banders. Først ved midnat sluttede fe¬
sten, efter at man havde holdt stand ved bordet i næ¬
sten 10 timer. Vor alderspræsident N. P. Nielsen holdt,sine snart 90 år tiltrods, ud til det sidste.
Med naverhilsen. Peter Jensen.
Düsseldorf. Huleaftenen i denne måned afholdes

J'ndtagelsesvis lørdag den 17. januar, som sædvanlignos Jupp Wien en.
Vejle afdeling afholder sin traditionelle nytårsfestden 17. januar kl. 18 på restaurant »Bico«, Nørretorv,som er gratis for medlemmer med damer. Tilmeldelsesker til kasserer Charles Jensen, Gormsgade 21, telf.^24, senest 14.-1. Dagens ret: sild, medister, ribben-st®g, ostepind og kaffe.
Et godt nytår ønskes alle naver. Løve.
Silkeborg. Årets sidste møde afholdtes 13.-12. »Bas«

, S revisor »Krølle« var sygemeldt. Mødet var godt
esøgt, f]a formand Simonsen bød velkommen. Der-»ter drøftedes mange interessante emner, både in-

ven- og udenfor rammerne under selskabeligt sam-
Slagter Biis udmærkede sig som solosanger og^rrnmester Hansen var som sædvanlig tre takter for-d med sangen. Ved 24-tiden skiltes vi med ønsket111 en god jul.

, .^ilkeborgnaverne ønsker alle vore naverbrødre,
ijenune som ude, et godt og sundt nytår. Næste møde
\dag den 10. januar."led kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekretær.

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. Ol-
gasvej 1, 4., København F. Tlf. Gothåb 4158.

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

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 3. sal, Aarhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.
C. D. K.s litteraturudvalg: Formand: Jacob Monrad,
Strandvejen 141, Hellerup. Tlf. Helrup 3384.

„Den farende Svend":
Annonce*- og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Tlf. Valby 983. Gire- Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn K.
SCHWEIZ

Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,Kleinhiiningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12-14.
Møde hver fredag kl. 20.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-
platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45 Zü¬
rich 4.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand Th. Jespersen, Mühle¬
mattstrasse 35. Al korrespondance til formanden.
Kasserer: Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Ud¬
betaling fra 12.30—13.30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.
TYSKLAND

Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasse
103, 2., (10 a), Dresden A 28.

Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant Wie-
nen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand: Otto
Krøll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til formanden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Re¬
staurant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand:
Andreas Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13.
Kasserer: Harald Schneider, Friedrichsbergerstrasse
45 A, 3, Hamburg. Sekretær: Harri Jensen, Stein¬
damm 3, 1., Hamburg 1.

Kiel: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72
(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möl-
lingsstrasse 17 (24 b). Sekretær: Emil Jensen, Cal¬vinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaurant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlin¬
ger Kirchplatz 1, 4. sal, München.

CANADA
Calgary, Alberta: Formand carpenter Arn" Christen¬
sen, 717 - 5 Str. Sunnyside. Calgary. Møder efter
indkaldelse. Kasserer: Erik Hansen. 438, Marsh
Boad, Caigary Alta.

Vancouver: Formand Ferdinand Christensen, 258 W,8 Ave, Vancouver 10. Tlf. E.X. 4810. — Kasserer
Ernst Andersen Øls, 2948 Carolina Street, Vancou¬
ver 10 BC. ,tlf. D.I. 3685. Møde i januar: sidste ons¬
dag kl. 20 hos formanden.

U. S. A.
Los Angeles: 1359, West 24th Street, Los Angeles 7,Calif. Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned.

Roskilde. Mødet den 10. ds. aflyses. Alle deltager i
Københavns afdelings fest.

gamle naverbror, Thomas
o^ther, Dresden, er f. t. på jule-f8 nytårsbesøg i København og del-
juj^r i festen i København den 10.
Svende, rejser I hjem, så husk at

0[, elde din bog inden afrejsentilmeld dig C.U.K, herhjemme,
danske Pionér« udkommer

jjj, !gen. Det er nu lykkedes dentrofaste kreds af dansk-ameri-
nere bag »Den danske Pionér« at

få bladet ud igen — efter at det har
været standset siden begyndelsen af
juni i år.

Det første nummer udkom den 16.
oktober, og der følger nu et hver
uge. Det genopstandne blad frem¬
træder i helt ny skikkelse — i B.T.-
format, og er stadig i overvejende
grad skrevet på dansk.

Bogtrykker Hjalmar Bertelsen,
Chicago, er bladets redaktør.

Den danske koloni i Schweiz
valgte på sit årsmøde den 19.-10.-58
malermester Waldemar Sørensen,
Zürich, til formand, i stedet for af¬
døde ingeniør Sigurd Bump.
Statsradiofonien og C.U.K, arbej¬

der f. t. med en udsendelse om ung¬
dommens udrejse.
Legater. Det er i denne måned

rejsestipendie-annoncerne bringes i
dagbladene, som regel alle i Berl.
Tid.



SK. C.U.K. NAVERNE . AFDELING: KØBENHAVN

afholder

©O Aars Stiftelsesfest
Lørdag: den lO. Januar 1959 kl. 17 præeis

i

Foreningen af 1860's Selskabslokaler, Nørrevold 90
Kl. 17 præcis FESTMIDDAG: Flæskesteg og Is. Pris Kr. 8,00 pr. Kuvert incl. Betjening

men uden Drikkevarer.

Kl. 19,30 REVUE opført af Dacapo's Teaterselskab og derefter underholdning
af HOLGER FÆLLESSANGER.

Hilsen fra
KØBENHAVNS
TØMRERLAUG

MURERMESTER¬
FORENINGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN
Viggo Stuckenbergsv. 1
Lyngby - 87 41 82
Hilsen fra
DANSK LITOGRAFISK
FORBUND
Lindevangs Allé 4

Hilsen fra
BUNTMAGER-
LAUGET

Hilsen fra
SMEDE- OG MASKIN¬
ARBEJDERNES
FAGFORENING
Næstved Afdeling
Hilsen fra
SMEDE- OG MASKIN
ARBEJDERNES
FORBUND
Vordingborg Afdeling
Hilsen fra
BOGBINDERNES
FAGFORENING
AF 1873
Gothersgade 37
Hilsen fra
HUSTØMRER-
FORENINGEN
I NÆSTVED

Hilsen fra Køben¬
havns Blikkensla¬

ger-, Gas-, Vand-
og Sanitetslaug

Hilsen fra
Gørtlerlauget
København

Hilsen fra
Københavns
Malerlaug

Hilsen fra
Dansk
Tømrerforbund

Tal med os om lim
Nordisk Trading
Hellerupvej 18
Helrup 3737

A. Bartholdy & Søn
Tømrermestre

Junggreensvej 8
Damsø 1809

Hilsen fra Tømrer-
Snedkerforeningen
Ballerup Afdeling

Hilsen fra Smede-
og Maskin¬
arbejdernes Fag¬
forening
Hillerød Afdeling

Hilsen fra Malernes
Fagforening
Hillerød afdeling

Hilsen fra Snedker¬
nes Fagforening
Helsingør Afdeling

Vi ønsker

alle et

godt og

lykkebringende

nytår

Lis Jørgensen

.< Wi

Inge Jørgensen



Glædeligt Nytår 1Ö5Ö

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D- HONNEUR 1958

VIKIN*
EXPORT BEER

ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Rimegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier
Poul F. Clausens
Maskinværksted
Sofielundsvej 40
Glostrup. Telf. 96 31 94
Alt Maskinarbejde og

Reparationer udføres

FRANKS METALVARE-
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 96

Blomsterforretningen
»R O C O C O«
Jernbane Allé 89
Damsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

TAGE ANDERSEN
Murermester
Mindevej 4
Haslev — Telf. 810 x

KJELD CHRISTENSEN
aut. Gas- og Vandmester
C. F. Richsvej 99 B
GOthaab 67 78

KNUD WIENBERG
Malermester
Vinkelvej 9, Allerød

__ Telf. Allerød 379
R. HEGLUND
CHRISTENSEN & SØN
Tømrermestre
Birkholmsvej 12
Lyngby — Telf. 87 46 65

SØRENSEN &
JOHANSSON
Murermestre
Gladsaxevej 107
Hyrdevangen 100

^Søborg 43 36

LYNGBY MØBEL-
MAGASIN
Snedkermester
Hans Nielsen
Lyngby Hovedgade 26 A

JTelf. 87 01 05
OLUF LARSEN & SØN
Tømrermestre
Strandvejen 157

^Espergærde 79
EINAR JENSEN
Murermester
Pile Allé 7

^VEster 60 27
JOTEX
VÆRKTØJSFABRIK
Brostykkevej 180

^Hvidovre - Telf. 78 19 36

AXEL HANSEN
Malermester
Ihurøvej 7

_G0thaab 506 x

P- J. STORM
Tømrerfirma
Tesdorpfsvej 44
J:- 51 72

MIDTJYSK
REKLAMETRYK
Ole W. Born
Vestergade 11
Viborg 2068

POUL F. CLAUSEN'S
MASKINVÆRKSTED
Sofielundsvej 40
Glostrup - Telf. 96 31 94
Alt Maskinarbejde og
Reparationer udføres

KNUD NIELSENS
KONDITORI
C. F. Richsvej 90
GOthaab 95 81

KARL SØLYST
Smedemester
Liidersvej, Frihavnen
RYvang 94 07

CHR. JØRGENSEN
& SØN
Tapetserermestre
Thorshavnsgade 14
C. 12.341

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI og LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

P. THØGERSENS
BOGTRYKKERI
Købmagergade 62-64
BYen 24 96

POUL LARSENS
MASKINSNEDKERI
Krostræde 9 - Kastrup
Telf. 50 27 97

KNUD AAGESENS
AUTOVÆRKSTED
Kongevejen 7, Virum
Telf. 84 77 61

HELSINGØR

C. STÜRUP & CO.s EFTF.
Tømmer og Bygnings¬
artikler
Munkegade 1, Helsingør
Telf. 21 00 49 - 21 00 95

OVE HANSEN OG SØN
Malermestre
Erik Hansen
Marienlyst Allé
Helsingør 21 07 54

SKJOLD BACKE
Murermester
Læssøevej 32
Helsingør 21 01 89

AUTO SHOP
N. Rasmussen
Marienlyst Allé 3
Helsingør

I 21 08 50 - 21 08 51
Største Reparations¬
værksted
Aut. General Motors
Forhandler

C. SCHMIEGELOW
& CO.
Kleinsmedie- og
Karosseriværksted
Skt. Olaigade 49
Helsingør 21 02 78

KRONBORG GAS- OG
VANDMAALERFABRIK
v. Svend Aage Nielsen
Skt. Olaigade 29
Helsingør 2118 88

HELSINGØR ELEKTRO-
SERVICE
Villy Ravn
Willemoesvej 6
Helsingør 21 06 98
Værksted: Sabroesvej IB

lirata
Lyskær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

HELSINGØR FÆLLES¬
BAGERI A/S
GL Banegaardsvej 27
Helsingør - Telf. 21 03 95

JØRGEN NIELSEN I/S
Murermestre
Allégade 12
Helsingør 21 20 97

SVEND AAGE NIELSEN
Murermester
Trykkerdammen 10
Helsingør 21 20 46

E. JUUL ANDERSEN
Elektroinstallatør
Sudergade 24
Helsingør 21 09 07

HALDUR
CHRISTIANSEN
Tømrer- og Snedkerfirma
Sudergade 13
Helsingør 21 01 44

MØBELPOLSTRER¬
FIRMAET
HARTMANN PETERSEN
Sudergade 4 A
Helsingør 21 29 86

A. KATTRUP
Malermester
Kongensgade 4 B
Helsingør 21 01 58

B. V. SENNEFELDER
OG CO.
Installationsfirma
Fiolgade 12
Helsingør 21 14 88

N. WIBERG LARSEN
Smedemester
Fiolgade 10
Helsingør 21 16 14

AUTOHJØRNET
K. Hansen
Rosenkildevej 33
Helsingør 21 22 05

HELSINGØR SAVVÆRK
OG MASKINSNEDKERI
GI. Banegaardsvej 4
Helsingør 21 01 88

VARELAGERET
Holger Petersen A/S
Manufaktur
Boligmontering
Stengade 75
Helsingør 21 14 15



HERMAN HANSEN
Tømrermester
Viborgvej 13
Helsingør 21 26 28

HELSINGØR VÆRK¬
TØJSMAGASIN
Stengade 11
Helsingør 21 12 11

KERN-HANSEN
Urmager — Guldsmed
Slotsgade 5
Hillerød 299

ERIK PETERSEN
Aut. Elektroinstallatør
Skansevej 12
Hillerød 22 30

MASKINSNEDKERIET
»MØLLEDAL«
Bonde Jensen & Thomsen
Esromvej 9
Helsingør 21 04 10

Værktøj for alle Haand-
værk saavel egetFabrikat
som alle kendte Mærker
Egen Import
Billige Priser

INGVAR NIELSEN og
HANS JENSEN
Alt Tømrer- og
Bygningsarbejde
Funkevej 38
Hillerød 897

VIGGO OLSEN
Tømrermester
Hostrupsvej 6
Hillerød 652 _

HILLERØD CARL CHRISTENSEN
Murermester
Chr. IVs Vej 1
Hillerød 100

E. MOURITSENS
KAROSSERIVÆRKSTED
Kongevejen 52
Ca. 1/1-59 ny Adresse:
Mads Holmsvej 4—6
Helsingør 21 27 20

FREDERIKSBORG
METALSTØBERI
Møller Andersen &
Saabye Christensen
Blytækkervej 7
Hillerød 26 47

SLOTSKONDITORIET
v. H. Larsen
Slotsgade 36
Hillerød 11 09 AAGE JENSEN

Bygnings- og Maskin¬
snedkeri
Løngangsgade 25
Hillerød 651

NORDSJÆLLANDS
VULKANISERING
v. Helge Hansen
Markedspladsen
Hillerød 801

MASKINSNEDKERIET
HAMLET
Esromvej 98
Helsingør 2118 18

TH. HUSTED
Urmager - Optiker
Slotsgade 59
Hillerød 12 59

FREDERIKSBORG
RAMME- og KEHLE-
LISTEFABRIK
E. H. M. Scheel
Godthaabsvej 1 A
Hillerød 18 79 -

ERIK A. SELANDER
Tømrermester
Stubbedamsvej 26
Helsingør 21 11 63

I. C. BUDDE
Bageri — Konditori
Hillerød 109 — 12 29ALB. GØTZE

Glarmester
Frederiksværksgade 11 A
Hillerød 32

FREDERIKSBORG
AUTOSERVICE
Frederiksværksgade 43
Hillerød 15 81
Køb og Salg af nye og
brugte Biler
Motorcykler - Traktorer

GUNNAR C. HYLL
Isoleringsmester
Snerlevej 20
Helsingør 21 24 20

OLE's KONDITORI
O. P. Larsen
Slotsgade 1
Hillerød 149

ARNE CHRISTENSEN's
AUTOVÆRKSTED
Fredensborgvej 69
Hillerød 29 91G. NIELSEN

Blikkenslagermester
Pontoppidansvej 15 A
Helsingør 21 24 63

E. ØSTERGAARD
OLSEN's
Autoværksted
Møllebrovej 10
Hillerød 28 82

WAGNER JENSEN
Skræddermester
Frederiksværksgade 25
Hillerød 25 94

ALEX CHRISTENSEN
& SØN
Statsaut. Elektro-
installatører
Torvet 9
Hillerød 371 — 23 71

HELSINGØR
BETONVAREFABRIK
Svend Hansen
Esromvej 96
Helsingør 21 20 24

S. SCHJUNCK's EFTF.
Autoværksted
Arthur Sørensen
Frederiksgade 6
Hillerød 751 —

C. A. ROLSTED's
KØLERVÆRKSTED
N. Jernbanevej 4
Hillerød 26 41

O. PEDERSEN
Al moderne Gulv¬
belægning udføres
Vinyl- Linoleum - Kork
m. m. Tilbud uden For¬
bindende
GI. Holmegaardsvej 12
Hillerød 31 05

POUL LARSEN
Entreprenør
Aut. Kloakmester
Stubbedamsvej 72
Helsingør 21 14 39

BORELLA-HANSEN
& CO.
Møbelsnedkeri og
Billedskæreri
Torvet 1
Hillerød 598

HILLERØD
METALTRYKKERI
Duhn og Rasmussen
Torvet 9
Hillerød 18 41

LYSE OG JØRGENSEN
Gardiner - Persienner
Boligmontering
Sudergade 16
Helsingør 21 02 30

TRÆLAST¬
FORRETNING
Viggo C. Lewinsky
Etableret 1880
Slotsgade 25
Hillerød 68 — 468

O. THYGE JOHANSEN
OG KNUD JØRGENSEN
Murermestre
Engspringet 16
Tamsborgvej 9
Hillerød 1683 — 1682

O. BENGTSSON
Isoleringsmester
Bakkedraget 13
Hillerød 20 07
Isolering af Koldt- og
VarmtvandsanlægAUTO-CENTRALEN

»HELSINGØR«
C. Johansen
Trækbanen 11
Helsingør 21 10 40

AA. HANSEN
Glarmester
Hostrupvej 9
Hillerød 272

WERNER PETERSEN
Malermester
Sdr. Jernbanevej 3 A
Hillerød 26 90

BRDR. BACH
Blikkenslagermestre
Aut. Gas- og Vandmestre
Pilevej 9

MEINHOLT MOTORS
Elektromotorer og
Automobiler
Fiolgade 22
Helsingør 21 23 30

VIADUKTBAGERIET
v. Helge Holm
Langesvej 38
Hillerød 868

FREDERIKSBORG
ORGELBYGGERI
Troel Krohn
Slotsgade 67
Hillerød 18 12

JENS SØRENSEN
Isoleringsmester
Horsevænget 17
Hillerød 1619

HELSINGØR FARVE-
OG TAPETHANDEL
Aage Peter
Bjergegade 10
Helsingør 21 03 22

HILLERØD FÆLLES¬
BAGERI A/S
Slangerupgade 22
Hillerød 334

LARSEN OG
LORENTZEN
Murermestre
Holmegaardsvej 59

ELVIR LARSEN
Malermester
Fredensvej 24
Hillerød 20 49 .—

HELSINGØR AUTO-
ELEKTRO
W. Krag Hansen
Auto-elektrisk Værksted
Stengade 5
Helsingør 2119 75

MALERFIRMAET
OLSEN OG LARSEN
v. Daniel Larsen
Hillerødholmsvej 2
Hillerød 698 — 204
Værksted:
Frederiksværksgade 19

AA. LARSEN
Alb. Andersens Eftf.
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Møllestræde 6
Hillerød 24

GULD- OG SØLV¬
ARBEJDERNES FOR¬
BUND 1 DANMARK
Rømersgade 22 D
TAPET
MANDRUP POULSEN
N. A. DAHL's EFTF.
H. C. Ørstedsvej 56
LUntj 45 05

HELSINGØR RAMME-,
LISTEFABRIK OG
MASKINSNEDKERI
Kongevej 17
Helsingør 21 35 55

ARILD JENSEN
OG SØN A/S
Aut. G.M. Forhandler
Frederiksværksgade 7
Tlf. Hillerød 570

LAUR. LARSEN's EFTF.
v. Entreprenør
Viggo Jensen
Vinkelvej 15
Hillerød 865



På valsen i Grækenland og Tyrkiet
Med mod på livet og en smule

mønt på lommen er to danske sven¬
de, elektriker Mogens Norlin og
tømrer Olav Olsen, draget ud på en
hel evéntyrfærd. Og foreløbig har
•te lagt Grækenland og Tyrkiet bag
sig.
Det var et par linier i D.f.S. om

et par fremmedskrevne tømrere, der
havde haft held til at opnå arbejde
i Tyrkiet, der gav dem ideen til at
drage bort til varmere himmel¬
strøg. Mogens Norlin har arbejdet i
Zürich i 10: måneder og Olav Olsen
' Zug i 7 måneder, og lige efter jul

modtog jeg den første beretning fra
deres færd. Den lyder:

— Vores rejse startede onsdag d.
26. november fra Zürich. Vi tog op
over Julierpasset og videre nedover
Chiavenna i Norditalien, en meget
skøn tur. Ikke lange fra Chiavenna
traf vi to danskere, de havde været
i Italien i mange år, manden var
vistnok varmeingeniør og boede i
Milano. Vi kom så med her på en
ekstra lille tur over Pas del Aprica,
og ned over Bergamo til Milano.
Endnu en gang i Celina, ude ved
kysten, var vi heldige at komme op

og køre med to danske chauffører
i en stor lastvogn. Efter at have
gjort stop i Rom og Napoli, hvor vi
så alle de kendte seværdigheder,
gik det videre mod Brindisi. Her
havde vi regnet med at kunne kom¬
me billigt over med skib til Korfu
på Kerkyra, men det slog helt fejl.
Til Korfu var det næsten lige så
dyrt som til Athen, og båden ville
først sejle om 3—4 dage, altså tog
vi med Olympia-Airways i stedet
for lige til Athen. Prisforskellen var
ikke ret stor, og dernæst var det jo
en stor oplevelse for os at komme
op at flyve.

Københavns afdelings strålende jubilæumsfest
Der var knyttet store forventnin¬

ger til Københavns afdelings 60-års
jubilæumsfest, idet man vidste, at
der var udfoldet store anstrengelser
for at skabe en fest af format, og
det lykkedes tilfulde. Formand Th.
Rasmussen og hans gode hjælpere
skal have ros for festen, der havde
samlet 250—350 naver med damer.
Men vi var ikke kommet for at

hylde afdelingen alene, men også
for at hylde sadelmager Laurits Pe¬
dersen ved hans udnævnelse til
æresmedlem af Sk. C.U.K. Enhver,
der kender lidt til det arbejde L.P.
1 sin 53-årige medlemstid har ud¬
ført — og han er stadig virksom
som revisor for H.K. — vidste hvor
fortjent denne udmærkelse var, og
det er ikke for meget sagt, at vi alle
Slædede os over den store erkendt¬
lighed, der fra alle sider vistes ham,
og ikke mindst glædede det natur¬
ligvis ham selv og hustru at se, at
»ans livsarbejde for C.U.K, beløn¬
nedes på denne smukke måde.
Pesten indledtes med Thorkild

Rasmussens velkomstord ved fæl¬
lesspisningen, og derefter havde en
''sekke talere ordet. Hovedbestyrel¬
sens formand, J. Jørgensen, brand-
fester Johs. Hansen (»Krølle«) fra
•Naverproppen, snedkermester Hen-
ry Rarsen fra Håndværkernes Rej¬
sefond, driftsleder Hugo Nielsen fra
foreningen for berejste Håndvær¬
kere, ing. Rønne fra det gamle na-

J'erlaug, tømrer Vogt Andersen fraforeningen for berejste Tømrere i
.anniark, Chr. Øls fra vor nye af¬
deling i Vancouver, der overrakte
ra adresse med alle de nye naver-
brødres underskrifter, Laur. Peter¬

sen, Fr.værk, Naumann, Roskilde,
Ole Nielsen, Holbæk, Wald. Peter¬
sen, Hillerød, og fra Helsingør-na¬
verne overbragte redaktør Olufssen
Bagge lykønskning.
Ja, der var stor hyldest og mange

gaver, blomster og telegrammer til
såvel klubben som til Laurits Pe¬
dersen. Kong Schmidt var mester
for tre udmærkede sange og musik-
underholdningen var f.f. Efter fæl¬
lesspisning og kaffe fulgte under¬
holdningen, som var i gode hænder
hos amatørscenen »Da capo« og vor
alles Holger Fællessanger, og der¬
efter fulgte dans til kl. 3.
Det var også en glæde at gense

de mange naverbrødre udefra, der
var bl. a. Thomas Winther, Dres¬
den, Jørgen Sylvest, Stockholm, Ole
From Norring, Lyon, med sin nyde¬
lige madame, Schultze fra Malmö,
Gregersen fra Düsseldorf, Chr. Øls
fra Vancouver, Bent Wentzlau fra
Zürich og Johan på Snippen fra Gö¬
teborg, og af naver fra udenbys af¬
delinger sås bl. a. navercyklisten
Louis Svendsen, Aalborg, Martens
og Finnich, Slagelse, Naumann, Ros¬
kilde, Ole Nielsen, Holbæk, Laur.
Petersen og Tage Nielsen, Fr.værk,
William Andersen, Elvir Larsen,
Chr. Stentoft, Knud Petersen, Hel¬
mer Olsen, Kai Fønss Bach og rej¬
selederen Freddy Nielsen, alle fra
Hillerød. I festen deltog også to
fremmedskrevne tømrere, en dan¬
sker, indmeldt i Hamborg og en æg¬
te »Berliner«.
De mange dejlige indtryk fra den¬

ne aften vil leve længe.
Waldemar Petersen.

Skønne bygningsværker har vi passeret
på vor vej, som f.eks. denne skønne

minaret.

Athen er jo en ualmindelig inter¬
essant by og naturligvis havde gan¬
ske særlig Akropolis vor store in¬
teresse. Selvfølgelig kunne man få
meget mere tid til at gå i byer som
Rom, Napoli og Athen, men vi hav¬
de jo lang vej foran os endnu, og
desværre ikke for mange penge, så
vi tog videre mod Thessaloniki i
Nordgrækenland efter at have væ¬
ret et par dage i Athen.
Befolkningen i Grækenland er

ualmindelig elskværdig. Mange gan¬
ge når vi gik ude på landevejen,
standsede buschauffører selv op og
tog os gratis med, og i byerne hjalp
politiet os flere gange med logi, når



Vor gode naverbror, afdelingens mangeårige
formand,

montør August Heinrich Peick,
er afgået ved døden den 31. dec. 1958.
Æret være hans minde.

Horsens afdeling.
Vor gode, stabile naverbror,

malermester Emil Jespersen,
er afgået ved døden, 84 år gammel.
Begravelsen fandt sted torsdag den 8. januar

og mange naver fulgte ham til hans sidste hvi¬
lested.
Æret være hans minde.

Hillerød a f d e 1 i n g.

Københavns afdelings 60-års jubilæumsfest.
Hermed bringer Københavns afdeling sin tak til

alle, som viste afdelingen opmærksomhed ved 60-års
jubilæumsfesten, og en tak til alle, som viste velvil¬
lighed overfor klubben, således at den blev i stand
til at afholde festen under de stedfundne former.
Og hermed en tak til: Hovedbestyrelsen, som skæn¬

kede 500 kr., Fællesudvalget for berejste Håndvær¬
kere 200 kr., Naverproppen »Den farende Svend« i
bronce, Stockholm afd. et bordbanner, fra Aalborg en
faneplade, fra Hillerød en faneplade, sølvplade fra
Göteborg til det runde bord, sølvmønt fra Øls, Van¬
couver, Canada, sølvmønt fra Oscar Schnitze, Malmö.
-— Blomsterdekorationer fra: Berejste Håndværkere,
»Da Capo«, Det gamle naverlaug, Frederiksværk afd.
af C.U.K., Foreningen af berejste Tømrere, og restau¬
ratør Buchard. — Telegrammer: Svagføre Kontakt¬
korps, København, Vancouver, Det gamle naverlaug,
Berejste tømrere, »Da capo«, og følgende fra C.U.K.:
Slagelse afd., Stockholm afd., Göteborg afd., Jens
Madsen og Fugle-Peter, Århus, Silkeborg afd., Malmö
afd., Kieler afd., Vancouver afd., Hamburg afd., Düs¬
seldorf afd. og Aalborg afd.
Hjertelig tak og en kraftig naverhilsen til alle.

P. b. v.: Th. Rasmussen, formand.
Hjertelig tak til H.B. og Københavns afdeling for

min udnævnelse til æresmedlem af Sk. C.U.K., og en
tak til alle, som i tale, ved gaver, blomster, telegram¬
mer og hilsener var med til at glæde mig og min hu¬
stru. En særlig tak til H.B., Københavns afd., Prop¬
pen, Håndværkernes Rejsefond og alle de afdelinger,
som sendte mig hilsener.

Anna og Laurits, Pedersen.
Heldigt fald. Da vor kasserer i Kiel, malermester

Emil Frederiksen, i midten af november 1958 arbej¬
dede på en nybygning i Kiel, brast stilladset pludselig
under ham og han styrtede 10 m ned, og hårdt kvæ¬
stet og bevidstløs bragtes han på hospitalet med læ¬
sioner i hoved og på krop. Efter vel overstået syge¬
leje regner han med at kunne tage fat igen i løbet af
februar.

Til medlemmerne i kobenSiavns afdeliisii
Alle møder og fester er i hulen i
Berejstes hus, Emiliegade 7, kl. 20.

Lørdag den 31. januar: Svendeaften med fremvisning
af billeder fra Canada, vist af Chr. Øls, Van-
couver.

Søndag den 8. februar: Fastelavhstur med afgang t'"a
»Det rene glas«, Nørrebrogade 64, kl. 9 formid¬
dag. Tilmelding til bestyrelsen er nødvendig al
hensyn til antal af busser. Turen bliver billig-.

Lørdag den 21. februar: Dameaften med tøndeslagning
samt med fremvisning af farvefotos og film 'ra
vore ture i Sverige, Tyskland, Århus, Slagelse og
Frederiksværk. De fremvises af »Klejnesmeden«
og samtidig bliver der lejlighed til for damerne
at granske deres hjerner, og der bliver præmie
til den, der klarer sig bedst — eller er mest hel¬
dig. Men mød præcis, det er nødvendigt for at nu
det hele.

Lørdag den 28. februar: Svendeaften.
Ang. Tysklandsturen kan det meddeles, at turen

foregår med afgang fra Grønttorvet lørdag den *'•
juni kl. 20, og der skal indbetales mindst 100 kr. m-
den den 15. marts til Th. Rasmussen, Pilekrogen 1
til dækning af værelse-bestillinger i Tyskland. De1
vil komme nærmere besked om arrangementet, når vi
hører fra Tyskland. — Det skal blive alle tiders tur,
alle tiders ferie!
Formand: Th. Rasmussen, Pilekrogen 17, Herlev-

tlf. 94 40 02. Kasserer Jens Klitte, Mågevej 76, NV, t"-
Ægir 1572.

Navernes Sangkor,
Medlemmerne erindres om, at Sangkorets KAB^''

VAL afholdes lørdag den 28. febr. 1959 kl. 19,00 i ''''
rejstes hus, Emiliegade 7, og at billetprisen er 3 k'-
Tag venner og bekendte med. .

Næser og huer kan købes ved indgangen, men mø
helst i kostume.

Uddrag af H.B.s protokol.
8. januar: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

Protokollen godkendtes. Der foretoges konstituering¬
formand Jens Jørgensen, næstformand Kai FØn.
Bach, sekretær undertegnede. Formanden omtal
Aalborg afd.s 40 års stiftelsesfest, der havde vsei
ualmindelig vellykket. Forskellige nytårshilsener °P
læstes. — Brev fra Otto Kröll, der af en dansk han' ^værker var besveget for et beløb. Eftersøgningen a
den pågældende er igang. Kasserer Chr. Øls, *a ^
couver, Canada, var kommet på besøg, bl. a. for ai
deltage i Københavns afd.s jubilæum. Undertegne'
aflagde beretning fra besøget hos naverne i Kiel o^
gav beretning fra et redaktionsmøde ang. v®_
»Den farende Svend«. Hovedkasserer Kurt Bjei1

^
gaard oplæste halvårsregnskabet og iøvrigt drøfte'
mere interne sager. 5. febr. næste møde.

Waldemar Peter s e m—
det var svært at finde noget, som vi
havde penge til.
Fra den tyrkiske grænseby Edirne

blev vi enige om at tage toget til
Istanbul, da det var uhørt billigt,
kun ca. 10 tyrk. lira for de 245 km
dertil. Jeg ville dog bagefter ikke
have gjort det om for 20 tyrk. lira,
idet turen tog 12 timer og var noget
af en lidelse, da varmeapparaterne
i kupeen ikke kunne reguleres, og
vi nærmest måtte hænge med hove¬
derne ud af vinduet for at kunne få
luft i den hede. Fra Istanbul til An¬
kara fik vi et godt autostop, idet vi
kørte hele vejen dertil. Manden var
vældig flink og han gav drinks flere
gange undervejs.
Vel ankommen til Ankara gik vi

op på Christiani & Nielsens kontor
og havde en samtale med direktør
Garder Hansen. Vi fik at vide, at
det var umuligt uden videre at få
en arbejdstilladelse i Tyrkiet, den

skulle søges på den anden side af
grænsen, og var en temmelig kom¬
pliceret sag, som godt kunne tage
måneder.
Nå, vi var jo i forvejen klar over,

at det med at få arbejde i Tyrkiet
var umuligt (det havde Waldemar
Petersen også skrevet til os), men
da vores i forvejen planlagte tur
ville gå videre sydpå, kunne det jo
være meget interessant at slå et slag
ned over Mersin og hilse på dan¬
skerne, og i Mersin fik vi da også
en vældig strålende modtagelse.
Først talte vi med direktør Aage
Jensen, som var ualmindelig elsk¬
værdig mod os. Han ville meget
gerne have givet os arbejde, men
arbejdstilladelse var en tvingende
nødvendighed, og den skulle søges
som før nævnt.
Vor store oplevelse var, da vi på

en yderst varm og hjertelig måde
blev inviteret hjem hos henholds¬

vis maskinmester Charly Nielsen og
betonformand Peter Hansen for a
være med til at holde jul i deres
hjem. Og det var en rigtig dansk J1'
med stort iuletræ. såsesteg og l,e

selv
med stort juletræ, gåsesteg
hele. Jeg (Mogens Norlin) var
gæst hos Charly Nielsen og frue-
her var Arne Petersen og frue også
for at fejre julen. Hos Peter Han¬
sen og frue, hvor kammeraten, Ola
Olsen, var gæst, var Vilhelm Huste'
og frue kommet for at fejre julen-
Vi er de fire familier yderst tak¬
nemlige for den gæstfri' måde m
tog imod os på. Vi var også i ilan
inviteret ud til Vilhelm rT'"
men måtte desværre sige ne.j

>ci *

Husted
tak.
vi-

da vi er nødt til hurtigt at tage;
dere for at undersøge forskellig
ting i — Syrien.
Bedste ønsker for det nye

mange naverhilsener.
Olav Olsen og Mog. Nor lin-

år O"



Ved formandskiftetilHteraturiidvalget
"Når jeg nu — ved min 75-årsdag— fratræder som
formand for litteraturudvalget, så er det i følelsen af,
at et stykke arbejde er påbegyndt og sat godt i gang,
9S jeg sender en tak til alle, som har været mig be¬
hjælpelig med dette i den tid, der er gået, og det er
mit håb, at den samme velvilje, der blev vist mig, inå
Klive tildelt kong Schmidt, som sikkert vil føre litte¬
raturudvalget videre, således at arkivet stadig vil
vokse og blive en god kilde at hente viden fra for
eftertidens naverforskere.
Meget har vi allerede samlet, såsom juleaviser,

gruppebilleder og personlige rejseerindririger samt /
meget andet værdifuldt, og det er mit håb, at det må
lykkes at udvide dette antal betydeligt, og når naver¬
ne og andre interesserede vil hjælpe min efterfølger
med dette, vil det være den bedste tak de kan give
mig.
Med tak for den tid, der er gået med mig som for¬

mand, og med tak til alle, der har hjulpet mig, sen¬
der jeg alle en hjertelig og kraftig naverhilsen.

Jacob Monrad (»Pan«),

FORENINGSMEDDELELSER

Zürich. Generalforsamling lørdag den 1. nov. 1958.
'"ormanden, Hans Rasmussen, åbnede og dirigerede
den godt besøgte generalforsamling, og aflagde be¬
retning om det forløbne halve år, hvor vi havde en
meget vellykket stiftelsesfest med frinat i Zunfthaus
zur Schmieden. Desuden har vi afholdt nogle keglespil
<>g der har været arrangeret mange vellykkede ture,
lian takkede initianterne og arrangørerne af disse
hire, der for en stor del blev udført i medlemmernes
Privatvogne.
Herefter oplæstes protokollen, som godkendtes,

ligeledes blev regnskabet oplæst af vor ihærdige kas¬
serer Hans Thomsen, også dette blev godkendt.
Herefter var der valg af formand, næstformand og

sekretær.
Som formand genvalgtes Hans Rasmussen, som

næstformand valgtes Tom Andersen, (da vor tidligere
næstformand Olaf Johansen er rejst til Sønderborg),
Som sekretær genvalgtes Olrik Caspersen.
Under eventuelt kom formanden l'rem med en tan¬

ke, som han havde haft i længere tid, og som gik ud
På, at vi skule oprette et fond til et skandinavisk hus
eller hjem i Zürich, så vi engang kunne få vore egne
lokaler med bibliotek samt læse- og skrivestue. Der
blev ivrigt diskuteret om denne sag, og efter at for¬
manden havde tilkendegivet sin plan nærmere, blev
'anken meget velvillig optaget af forsamlingen.
Det besluttedes at overdrage bestyrelsen at udar¬

bejde forslaget, og på en ekstraordinær generalfor¬
samling i januar 1959 tage stilling til sagen.
Formanden takkede forsamlingen, fordi den havde

Vlst så stor interesse for hans idé, og mente, at når
alle er villige til at hjælpe med ved denne store op¬
gave, vil det lykkes os at bringe denne til udførelse.
Herefter sluttede generalforsamlingen, som var

forløbet i god ro og orden.
Julefesten blev afholdt den 15. dec. Der var mødt

c'a. 150 voksne og 20 børn. Formanden, Hans Ras¬
mussen, bød alle velkommen, og takkede specielt le¬
gationssekretær Hart fra Bern og konsul Blass, Zti-
!'jch, og hr. Schultz, Zürich, for deres tilstedeværelse,
lifter velkomsten blev der sunget danske julesange,
"8 Kai Andersen sang til fru Schultz klaverledsagelse
jorskellige danske julesalmer. Legationssekretær Hartuavde derefter ordet og bragte en hilsen fra minister
"run og frue fra Bern, som desværre ikke kunne væ-
re til stede p. g. af sygdom. Derefter blev der danset
"fil juletræet, og kl. 7 kom der en julenisse. Det gjor¬
de stor lykke, da julemanden trådte ind i salen, og
,]e børnene måtte enten sige et vers eller spille et'„'"er andet. Ved 10-tiden afsluttedes første del af
esten og vi gik over til dans, der sluttede af kl. 2.
Jet var igen en vellykket fest, som C.U.K, havde ar-
r:>ngeret.

, Med venlig naverhilsen.
;rsen. sekretær.

Hamborg. Den 22. februar fylder vort medlem Carl
Metzdorff, Spargelkoppel, Parz. 3, Hamborg 20, 70 år.
Han har været en god støtte for vor afdeling og han
har fungeret både som sekretær og kasserer i flere år.
Vi ønsker dig alle sundhed og glæde fremover og hå¬
ber at du må være iblandt os i endnu mange år.

Harri Jensen, sekretær.
Her i Hamborg er alt ellers ved det gamle, besty¬

relsesmedlemmerne bliver siddende gang på gang, fra
den ene generalforsamling til den anden, der er til¬
syneladende ikke trang til nogle nye bestyrelsesmed¬
lemmer. Vi håber at rejselivet for alvor må komme
igang igen, og at en del af svendene må blive hæn¬
gende her i Hamborg, vor afdeling trænger til frisk
blod. Vi glæder os til, at vi i løbet af året får besøg
af en masse naver fra C.U.K, for at være sammen
med os i hulen, ligesom i maj måned ifjor. Det var
for os en uforglemmelig aften. Mon Spilie-Carl kom¬
mer med igen? Hjertelig velkommen.
Med kraftig naverhilsen. Harri Jensen, sekr.
Hamburg. Afdelingen vedtog på generalforsamlin¬

gen d. 17. jan. 1959 kun at afholde 2 generalforsam¬
linger årlig. I april, hvor næstformanden, kasserer og
inventarforvalteren vælges og i oktober, hvor forman¬
den og sekretæren vælges. Hulemøderne afholdes den
3. lørdag i hver måned som sædvanlig i hulen.
Runde fødselsdage i Hamburg afdeling i 1959:
80 år: Carl Lundberg, 21. marts.
80 år: Wolmer Hansen, 30. august.
75 år: Carl Lundbech, 27. marts.
70 år: Carl Metzdorff, 22. februar.
70 år: Louis Pedersen, 30. april.
70 år: Andreas Theisen, 26. august.
00 år: Thorvald Nielsen, 24. marts.
Med naverhilsen. C a r 1 M e t z d o r f f, sekretær.
Frederiksværk. Medlemmerne erindres om torske¬

gildet den 7. februar i hulen, Hjortebjergvej 9, Vin¬
derød skov, i gildeshallen, livor vi har plads til samt¬
lige medlemmer med damer. Er anmeldelse til spis¬
ningen endnu ikke sket, må det ske omg. Efter spis¬
ningen dans. Vi forventer en af klubbens store afte¬
ner. Anmeldelse til Tage Nielsen, tlf. Fr.værk 168. Vi
ser meget gerne gæster fra Hillerød, Helsinge og fra
andre af C.U.K.s afdelinger.
Med naverhilsen. Erik Hansen, sekr.
Hillerød. På hulemødet den 17. januar udtalte for¬

manden smukke mindeord over malermester Emil
Jespersen. Frederik havde medbragt en mindekrans,
som lå på hans navneplade i det runde bord og hans
stol stod tom. Der var en hilsen fra Niels Stentoft og
alle de fremmedskrevne i Basel og Lörrah, originalt
skrevet på en dug. Derefter serveredes kaffe med
sandkage og aftenen forløb med sang og spind. Næste
gang mødes vi i hulen 14. februar.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
Odense. Mødet den 14. jan. forløb i den bedste

stemning. Der blev sunget og fortalt historier samt
oplæst hilsner og breve, bl. a. fra vor gode naverven
smed Nielsen, der sendte en interessant beretning om
flyveturen til Afrika — Nord Rhodesia — efter hans
besøg her i sommer.
Efter en ekstra fedekur blev vor »gris« slagtet af

Vendeltorp under Svend Pedersens kyndige ledelse.
»Indvoldene« løb op i 105 kr., som bliver fordelt til
torskegildet, der afholdes lørdag den 14. februar kl.
17,30. »Ras« har lovet os al den torsk vi orker samt
osteanretning for 7,50 kr., og da grisen jo sikkert kan
give en daler til hver, så bliver det da en billig mid¬
dag.
Samtidig holder vi en pakkefest. Alle naver bedes

møde op med damer -r- samt en pakke til mindst 2
kroners værdi. Det er også tilladt at tage et par gode
venner med. Vi håber på en vældig tilslutning — der
er selvfølgelig osse bal. Pakker kan afleveres i hulen,
ligesom tilmelding kan ske til Ras, telf. 12 55 55 in¬
den 10. februar.
Odensenaver! Mød op! Husk pigen og pakken —

og tidspunktet kl. 17,30.
Med naverhilsen. Carl Mortensen.
Roskilde. Vor mødeaften den 14. februar holdes

som »Dameaften«, og med keglespil, hvori også da¬
merne deltager. Derefter fælles kaffebord og under-



På valsen under moderne former
Statsradiofoniens udsendelse »På
valsen linder moderne former«
bragtes torsdag den 15. januar og
var tilrettelagt af red. Torben Øster¬
by: Udsendelsen indledtes med et
besøg i C.U.K.s hule, hvor svende¬
ne sang »Fra Arilds Tid« og Thor¬
kild Rasmussen fortalte om, hvor¬
dan det fra generationer siden har
været skik at de unge håndværkere
rejste ud for at dygtiggøre sig. Kon¬
torchef Erik Wingsøe fra Statens
Udvandringskontor omtalte deref¬
ter udvekslingsarbejdet. Danmark
har udveksling med Tyskland,
Schweiz, Holland, Østrig og Frank¬
rig, det er ikke alle, der er klar
over, at disse overenskomster eksi¬
sterer, men vi har kunnet glæde os
over et stadig stigende antal. Når
svendene udveksles er det en be¬
tingelse at de erholder samme løn
som deres kolleger i det land, de
rejser til. Derefter fortalte et par
unge håndværkere om deres uden-
landsfærd. Ole, der var 24 år, hav¬
de været dekoratør i Schweiz og
havde bl. a. fundet mange venner
i naverhulen i Basel. Murer Kjeld
Wannliof, nu arkitektstuderende,
havde haft godt udbytte af sin færd.
Han tog den på tommelfingeren ned
gennem Tyskland, og foruden at
han fik lært nyt i sit fag og spro¬
get, havde han arbejdet som tag¬
dækker og flisemurer. Han var nu
medlem i Københavns afdeling. —

To jeg mødte
Ud til vejen på en skråning i

Schweiz
de hvilte de trætte lemmer,
de traf hinanden et sted undervejs,
nu delte de de sidste klemmer.

Jeg skal sige dig, sagde urmageren
trist,

jeg mente, jeg var på det tørre,
det sa' man hjemme var sikkert og

vist,
og så er her intet at gøre.
Skid du på det, det skal du immer¬

væk,
lad vær' med at hænge med skuffen,
for nu er du sammen med Søren¬

smæk,
en dag er vi også ved muffen.
I morges jeg stjal en grønært et sted,
den voksede ud fra stakittet,
min samvittighed har nu ikke fred,
jeg er jo lidt kristelig i det.
Ja, du er en gevaldig lille splejs,
en hængerøv kan jeg gætte,
næ du, du kunne ha' hugget hele

Schweiz
og stukket over grænsen mæ' det.
Jeg bli'r ikke lykkelig i dette land,
den ært kan jeg ikke glemme,
men man kan ej leve af bare vand,
jeg vil ønske, at jeg var hjemme.
Lykke, hvad fa'n er lykke, åh, gå

væk,
en aften rigtig på bimbel,
en nat i sengen med en dejlig sæk,
og så er man læns, den er vel

simpel.
Lad vær Søren-smæk, din tale er

flad,

Frk. Kirsten Ingeman Andersen,
Helsingør, havde haft plads som
ung pige i London, og fortalte om
de farer, som en ung pige kan kom¬
me ud for. Frk. Andersen havde
været glad for sit ophold i London.
Derefter sluttede naverne af med
»Minderne«.

Efterlysning. Vinderen af oksc-
hudsmappen ved Københavns afd.s
fest bedes henvende sig til Th. Ras¬
mussen, tlf. 94 40 02, da denne har
forlist adressen.

Begynder for sig selv i Mexico.
Vor gode naverbror, schweizeren
Alois Roth, har lejet hus og nød¬
vendige bygninger til et ostemejeri,
når hans kontrakt med Nestle ud¬
løber efter den 4-årige periode. —
Vor anden schweiziske naverbror,
Werner Schulthess, befinder sig
stadig i kongeriget Nepal, hvor han
oplærer nepalesere i mejeribrug.
Han blev iøvrigt omtalt i en stor
artikel i ugebladet »Hjemmet« i ef¬
teråret.

Finder sig godt tilrette i Tysk¬
land. Fra murer Jørgen Schaffer
liar vi modtaget en nytårshilsen,
og han lover os en beretning i næ¬
ste nr. Det er nu 2% år siden
Schaffer forlod Danmark og han
har i den tid været praktisk talt he¬
le Europa rundt. Han er medlem i
München afdeling.

dit sprog er ej køn i det stykke,
giftes med en elsket pige en dag,
ja du, da har man gjort sin lykke.
Ja, gjort i sin lykke, er hvad man

har,
bryd ikke din knop med de sager,
drik dig et glas og ryg dig en cigar,
og gi' fan' i alverdens plager.
Det er ikke nemt med et fag som

mit,
jeg har travet over det hele,
jeg kan lave et ur, men det er skidt,
hver laver kun enkelte dele.

Ja men, nyd solen, af fuglene lær,
har du da fis i kasketten,
lukke dig inde i sådant et vejr,
er du ikke af vikingeætten.
Åh, Søren-smæk, du er en svend fra

fad,
du er lyk'lig uden skjorte,
med øller og vin er du altid glad,
men en skøn dag er lykken borte.
Så lad den glide, den kommer igen,
li'som man suger på labben,
og tror den er fanden i vold, min

ven,
så er den sgu lige på trappen.
Til mig har den svært ved at finde

vej,
er det sært man taber modet,
hos dig det hele er som en leg,
at valse skal ligge i blodet.

Jeg skal lære dig på valsen at gå
og glædes ved skov og vandet,
mærke jubelen stige fra blomst og

strå,
så du aldrig ønsker dig andet.
Ja, Søren-smæk, du er en kammerat,
den bedste nav som der gives,

til at hjælpe andre du er parat,
uden det kan du ikke trives.
Hold nu din kæft, du urmagertud,
er du ude på at smøre om mulen,
jeg hjælper en svend, skal nogen

slås ua
drikker med ham et glas i hulen.
Ja, Søren-smæk, du slår hvor du

kan,

blot en fremmed til Danmark
stikker,

du mener, du slår et slag for ditland,
blot en ost han spør' hvor det liggei-
Hvad fan' gør man ikke med bøh¬

mand på.
har du set en dansker bæve, .

prøver nogen at håne dansk, ja sa'
så kommer Søren-smæk med sin

næve-

P.S.
Lykken er som en arbejdende na ,
en dag når solen den skinner,
han pakker sit kluns og snupper

sin stav
og hugger sin sæk og forsvinder.

Kong SchinjjLL;

Fra Aalborgr til Wie"
(Fortsat)

Torsdag den 12. juni. Efter
god nats søvn stod vi op kl. /- _

efter endt morgenvask og morge
kaffe kørte vi igennem Harzen
Göttingen, 42 km, fint vejr at kø
i, men koldt, hvis vi ikke kørte, l'J •
vi, det var ikke rigtig sommervej,
dog ind imellem skinner solen. .
vi kørte igennem Nordheim kom
forbi et ølbryggeri, udenfor st
en mand, som inviterede os ind I'
en øl. Kl. 15 nåede vi Göttinge»
og vi blev enige om at stoppe t
i dag, vi opsøgte da vandrehje
met og anmeldte os, og blev barn
ret, for det trængte vi til, vi
ved at få fuldskæg, efter endt ie
gøring gik vi ind og bestilte w)
lerkener suppe, som vi betalte
pf. for, derefter gik vi udenfor
smed os i det grønne, vi var træ
og faldt i søvn; da vi vågnede v
det spisetid igen, vi har jo madk
ven at tage af; nu er fedtdåser^
ved at blive tomme, jeg må skri
hjem til Lillemor om at sende
et par dåser fedt til Wien. :
Fredag den 13. juni. Kl. 8 sto< 1

op, efter rengøring og morgenm
tid pakkede vi cyklerne igen, n^
ste etape bliver Kassel, der er .
km. Vi kører stadig i bjergene og^.
bunden mellem to bjerge kørte
forbi en landsby, som hed Mun( ef
ved Weserfloden, meget smukt
der her. Vi måtte nu over et b) ^
igen, et stykke oppe gjorde =
holdt, for der løb en kilde, så si
ste vi frokost og drak kildevand
Efter frokosten var Jens MØ .

blevet søvnig, han smed sig '
langs i grøften og faldt i søvn, £
imens han ligger og snorker, s _

der jeg og skriver i dagbogen. ^
ter en times søvn vågnede
igen og spurgte om vi skulle
igen, du mener vel trække 18
sagde jeg, for vi måtte trække o ^
op ad bjerget, sådan i sik-sak, 1 l
da vi så var kommet helt oP yj
toppen, gik det lystigt nedad,
nåede Kassel kl. 18. (Forts®'



holdning. Vi møder alle med godt humør og gæster
er velkomne. Nye medlemmer optages samme aften,
°g jeg beder iøvrigt alle vore medlemmer gøre en ind¬
sats for flere medlemmer i vor C.U.K.-afdeling.
Med kraftig naverhilsen og vel mødt den 14. februar.

J. Arthur Naumann, fmd.

Slagelse. Årets første hulemøde afholdtes lørdag d.3- januar med god tilslutning, og det gik festligt tilyed spisning af »klemmerne« og der var megen sang
°g mange krøniker. Det er sådan et møde vi skal have
mange af i det nye år, det glæder vi os til. Viggo sang
»Minderne« for os, og vi gik hjem i mindet om en god
aften, og vi glæder os til næste gang der er møde,
det bliver den 7. februar og så er det årlig general¬
forsamling. Jeg vil bede svendene om at møde talrigt
®P, der er mange ting at drøfte. Husk det nu! lørdag
"en 7. februar kl. 19,30.
Med naverhilsen. Knud.

Vejle. Generalforsamling afholdtes 8. januar. For¬
banden åbnede mødet og ønskede godt nytår med
,reld, lykke og fremgang for C.U.K, i det nye år. DaKnud Dahl var hjemkommet på besøg fra Tyrkiet, fik
han velkomsten, men da pladsen var kneben blev
svendene siddende. Knud havde en hilsen fra naver-
fe i Tyrkiet og efter den 1., 2., 3., 4. o.s.v. omgang
sluttede vi med »blæren«. Under eventuelt tilbød
Knud Dahl 100 kr. til et nyt naverbord til naverhyt¬ten og flere fulgte efter med tilbud om penge og møn¬ter. Hjalmar Davidsen mente vi skulle sætte minde¬
plader i det nye bord af vore afdøde medlemmer.
Vedtoges. Nu ved I det altså, svende i ind- og ud-
'and, hvis I har nogle mønter tilovers, så send dem til
vor kasserer Charles Jensen, Gormsgade 21, 2. Diri¬
genten sluttede generalforsamlingen og håbede de go¬de beslutninger måtte blive udført fremover. Løve.

Silkeborg. Lørdag den 10. januar afholdt naverne
det første møde i det nye år med overraskende stor
"lstrømning af glade svende. Formanden, maler Si¬
monsen, holdt en glimrende nytårs- og velkomsttale,der smittede, så flere naver efter tur sprang op og
talte sig varm. En stor og glad overraskelse fik vi,
da vor gemytlige naverbror, restauratør Nielsen,
»Jelling kro«, tren ind forestillende en lige hjem-
vendt, let bedugget naverbror, og reciterede en ud¬
mærket selvforfattet monolog, den tog kegler — alle
11! og derpå overrakte formanden et nydeligt og flot
ijdstyret stenkrus med låg som gave til hulen, men!kke nok dermed. Nielsen hev en flaske op, så man

sig forbavse, at der findes så store lommer i en
trakke, kruset blev fyldt og efter Nielsens smagsprø-ve vandrede kruset videre på omgang, man kunne se
Öa de funklende øjne og de glade munkeansigter, atdet var ædel drue.
Vor kasserer, Ras, som var den sidste i omgangen,

skævede lidt nervøs til tarmmester Hansen, som me-
Set nødig gav slip på kruset, dog, det havde ingen

der var endnu et par pægle i den store flaske.
rfter megen sang og klang på dansk, tysk og svensk
^i'agde vi efter fælles overenskomst en lille takke-isit hos vor glade giver, restauratør Nielsen, — ikke

at gengive i ord.
Det var altså klubbens første og alle tiders bedste

nytårs-hulemøde, som vi vil mindes længe. Næste
jfiøde bliver lørdag den 14. februar, glem det ikke,naverbrødre, svigt ikke, der sker store ting i hulen,
;Usk datoen og emblemet.
Med kraftig naver-nytårshilsen.

P. Skole Jensen, sekretær.

j Københavns afd.s 60-årsfest bragtes i tekst og fotos
b den københavnske dagspresse, men også »Billed-
1adet«s fotograf optog glimt fra festen, og resultatet

^gandsynligvis at se i numrene omkring 1. februar.

Ma»«n0: Møder efter indkaldelse. Kasserer og formand:
Oscar Schultze, Västergatan 27.
ockholm: Hule på Västmannagatan 1 (v. Norra Ban-
Jprget). I april, maj og juni bliver der møde den
£ °g 4. fredag i hver måned.
orinand: Hansen, Bergsundsgatan 17', Tlf. 682450
Kasserer: Otto Madsen, Dalängsvägen 24, Spånga.

C.U.K.s adresser
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. BU«
København.

O. U. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks post¬
konto nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

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

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

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 3. sal, Aarhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej
22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,
Egelykkevej 7, Vanløse. Telf. Damsø 73 09.

„Den farende Svend":
Annonccv og abonnement: Nakskowej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Tlf. Valby 983. Gire- Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn. K.

SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,
Kleinhüningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12-14.
Møde hver fredag kl. 20.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-
platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45 Zü¬
rich 4.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand Th. Jespersen, Mühle¬
mattstrasse 35. Al korrespondance til formanden.
Kasserer: Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Ud¬
betaling fra 12.30—13.30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasæ
103, 2., (10 a), Dresden A 28.

Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant Wie-
nen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand: Otto
Krøll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til formanden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Re¬
staurant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand:
Andreas Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13.
Kasserer: Harald Schneider, Friedrichsbergerstrasse
45 A, 3, Hamburg. Sekretær: Carl Metzdorff, Ham¬
burg 20, Spargelkoppel, Parselle 3.

Kiel: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72
(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möl-
lingsstrasse 17 (24 b). Sekretær: Emil Jensen, Cal¬
vinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaurant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlin¬
ger Kirchplatz 1, 4. sal, München.

CANADA
Calgary, Alberta: Formand carpenter Arne Christen¬
sen, 717 - 5 Str , SunnyMde. Calgary. Møder efter
indkaldelse. Kasserer: Erik Hansen, 438, Marsh
Road, Calgary Alta,

Vancouver: Formand Ferdinand Christensen, 258 W,
8 Ave, Vancouver 10. Tlf. E.X. 4810. — Kasserer
Ernst Andersen Øls, 2948 Carolina Street, Vancou¬
ver 10 BC. ,tlf. D.I. 3685. Møde i januar: sidste ons¬
dag kl. 20 hos formanden.

U. S. A.
Los Angeles: 1359, West 24th Street, Los Angeles 7,
Calif. Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned.

NORGE
Oslo: Udb.: R. Rasmussen, Totensgata 2, 2., fra 5,30—

6,30. Al korrespondance til kassereren.

SVERIGE
Borås: Formand: R. Bagge, Sjöbogatan 34. Kasserer:
Hans Bischoff Hansen, Torstenssonsgade 48, Borås.
Tlf. 28895. Møder efter indkaldelse.

Göteborg: Formand: Per Petterson, Avlsborggatan 30.
Kasserer: Arne Krogh, Vårflodsgatan 4. Hule: Sö¬
dermalmsgatan 13, Mölndal. Telf. 20 87 33. 1. og 3.
onsdag.



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Poul F. Clausens
Maskinværksted

Sofielundsvej 40
Glostrup. Telf. 96 31 94
Alt Maskinarbejde og

Reparationer udføres

FRANKS METALVARE-
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 96

»255«

A/S J. HØEGHS
Lakrids- og Sukkervare-
fabrikker

HILLERØD

Hilsen fra

TØMRERNES
FAGFORENING

Hillerød Afdeling

POULSEN & HANSEN
Folkevognen V.W. og
Hillmann

Slangerupgade 37
Hillerød 1115

Alt Brød til enhver
Lejlighed
KIRKEGAARDS EFTF.
Jørgen Budde
Frederiksværksgade 15
Hillerod 413

CHR. KIELBERG
Tømrermester
Kirsebærbakken 3
Hillerød 271

C. A. ANDERSEN
Malermester
N. Banevej 1
Hillerød 144
Værksted:
Slangerupgade 20

JAC. HANSEN
Blikkenslagermester
Gas- og Vandmester
Slotsgade 24
Hillerod 216

SØREN IB
Snedkermester
Hansensvej 10
Hillerod 3011

E. SANDBERG
Faglært Buntmager
Nordsjællands største
Udvalg i Pelsvarer
Helsingørsgade 17
Hillerod 2838

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

VII lie II IM)#
EXPORT BEER

AUG. PETERSEN
Blikkenslagermester
Petersborgvej 22
Hillerød 2070

HENNING OLSEN
Aut. Elektroinstallatør
Frederiksværksgade 11 A
Hillerød 481

CARL PETERSEN
& SØN
Glarmestre

Eget Glassliberi
Slotsgade 10
Hillerød 111

POUL E. LANG
Motorcykler
NSU — Prinz

Roskildevej 33
Alle Reparationer udføres
Hillerød 1387

FARVE- OG TAPET¬
HANDEL

Henning Petersen
Frederiksgade 8
Hillerød 1470

HILLERØD AUTO
SPRØJTELAKERERI
Roskildevej 19
Hillerød 1968

NORDSJÆLLANDS
JERNHANDEL
Køb og Salg af GI. Jern
og Metaller
Brugsjern sælges
Aage Hansen
Frederiksværksgade 18
Hillerød 394

MELSKENS FARVER
Kemikalier
Slotsgade 44
Hillerød 81 — 82

HANS JØRGENSEN
Sadelmager- og
Tapetserermester
Frederiksværksgade 21
Hillerød 256

POUL CHRISTIANSEN
Tømmerhandel
Carlsbergvej
Hillerød 59 - 208
Trælast- og
Bygningsartikler
LARSEN & SVENSSONs
MASKINSNEDKERI
Aamosevej 4—5
Hillerød 641

HILLERØD
LIGKISTEMAGASIN
L. P. Rasmussen
Snedkermester
Værksted: Grønnegade 19
Nyhuse. Hillerød 805
Privat: Hillerød 6

F. JENSEN
Sten- og Billedhugger¬
mester

Frederiksgade 6
Hillerød 52

DOMI - SERVICE
Aut. DOMI-Forhandler
Emil Olsen

Slangerupgade 6
Hillerød 96

DANSK LITOGRAFISK
FORBUND

Lindevangs Alle 4

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

P. RASMUSSEN &
SØNNER
Peder Skramsgade 7
Minerva 22 60
Grundlagt 1896
Linoleum — Parket

JOHS. PROBSTs EFTF.
Blikkenslagerfirma
Borgergade 14
PAlæ 75 49
Reparation af Gas-
Badeovne

%

Lyskær 31 . Herlev
Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

VILLABYERNES AUTO¬
SERVICE
Frode Kristensen

Hyldegaardsvej 61
ORdrup 19 45

TEKNISK BELYSNINGS
INDUSTRI
Grønrisvej 12
VAlby 10.642

H. BEENFELDT
Møbelpolstrer - Dekora P |
Sdr. Boulevard 39—41
EVa 1810
Grundlagt 1908

I. C. HANSENs
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 — 35 78

HARRY VIETZ
Snedkermester

Røsaagade 6
AMager 32 71

AAGE SCHØLLER
Metalvarefabrik
Rosenkæret 43
Søborg 48 — 48 32

FRITZ PETERSEN
Bryggens Autohal
Snorresgade 10
AMager 26 40

SUPERCHROM

Lyngby Hovedgade 76
Lyngby - Tlf. 87 57 17

KIELSEN RADIO &
TELEVISION-TEKNIK
v. Ingeniør A. Kielsen.
Grundlagt 1922 - Palæ 6'
Gothersgade 154 St. -.„j.
Ved Forevisning af »
lemskort ydes 10 pet-

C. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre
Adelgade 31 - C. 41 23

»S IM O«
aut. FORD Forhandler
Finsensvej 50 - C. 26



GUSTAV PETERSEN
Tapet- og Farvehandel
Englandsvej 197
Alt i Tapet og Malervarer
ASTA 13 64

FIRMA II. WAGNER
v/ L. Wagner
Blikkenslagermester
Hareskovvej 277
Hareskovby
Telf. 98 30 70

nørholm & lemming
Dørlukkerfabrik
Skt. Pederstræde 41
C. 35 28

P. THØGERSENS
bogtrykkeri
Købmagergade 62—64
BYen 24 96

P. J. STORM
Tømrerfirma
Tesdorpfsvej 44
C. 5172

islevbro tømmer¬
handel
G. Borchorst
Sslevbrovej 47
Telf. 94 67 47

longlife
anstrygeren
Skandinavisk Pensel- og
Børstefabrik
v- Børge Andersen
Menuetvej 1 - Herlev
Telefon 94 33 55 - 94 30 05
Specialpensler og Børster
fremstilles til alle Formaal

vald. weise
Skorstensfejermester
Glentevej 1 — Slagelse
Telf. 10 83

Tommy licht jensen
Malermester
duevej 90 - FAsan 76 82

auto-doktoren
Polmer H. Ingwes
"ortugalsgade 18

.^Vlager 85 80
Taastrup
trælasthandel

Overgaard
Køgevej 77 — Taastrup
^glf. 99 04 51

AUTOVÆRKSTEDET
J^hr. Olesen
Roskildevej 374

70 06 44

Nielsens eftf.
konditori
"agsvaerd Hovedgade 127
Aelf. 98 01 37

Høje søborg tapet-

^agasinBborg Hovedgade 119
68 23

®dv. henrichsen
pOffbinderi- og
^otokolfabrik

• Kongensgade 69 a^55 49

CHARLES DAHL
Møbel- og Inventar¬
snedkeri

Tranegaardsvej 26 C
HElrup 64 04

SØRENSEN
& JOHANSSON
Murermestre
Gladsaxevej 107
Hyrdevangen 100
Søborg 45 36

A. BJERREGAARD
Auto- og Motorcykel¬
værksted
GI. Gadelandet 1
BEIla 58 41

S. SØRENSEN
Snedkermester
Rolfsvej 22
GOthaab 87 39

CHR. P. DREIAGER
Holger Danskesvej 87
GOthaab 13 86
Lister - Isoleringsplader -

Rundstokke - Krydsfiner -

Døre - Skabsdøre - Trælast

KNUD V. OLSEN
Blikkenslagermester
Graulunds Eftf.
Hjortespringvej 13 C
Telf. 94 0186
Værksted: Herlev Hoved¬
gade 74

BACKERS ARBEJDSTØJ
Torvegade 22
AMager 45 02

Lyngby Maskinværksted
BRDR. NIELSEN
Lyngby Hovedgade 10
Telf. 87 06 97

JOHAN CHRISTENSEN
& SØN
Maskinsnedkeri
Tobaksvej 19-21
Søborg 7113

SKANDINAVISK
KNÆRØRSFABRIK
Lodsvej 30 - Hvidovre
Telf. 78 06 96

»S T I L C O«
Skilte- og Inventarfabrik
Holtegade 5—7
C. 42 49

SØRENSEN & WULFF
Snedkermestre
Hesteskoen 3 - Bagsværd
Telf. 98 34 79

BEYER & JENSEN
Elektriske Anlæg
Frederikkevej 12
HElrup 1819

HANS NIELSENS EFTF.
Tapetserermester
Poul Danielsen
Upsalagade 6 - ØBro 82 14
Møbler omstoppes og
betrækkes

AUTO-KRYDSET
Jensen & Johansen
Køgevej 1 — Taastrup
Telf. 99 0114

SNEDKERIET
C ORD IA I/S
Brudelysvej 28 - Bagsværd
Telf. 98 26 50

H. LUNDBACH
CHRISTENSEN
Tømrermester
Gladsaxe Møllevej 135
Bagsværd - Telf. 9812 22

ANTON GUHLE & SØN
Glarmestre
Strandvej 335 - ORdrup 243

CHR. BRANDT
Murermester
Sydvestervej 37
Glostrup - Telf. 96 00 73

ERH. JENSEN
Murermester

Bagsværdvej 271
Bagsværd - Telf. 98 08 57

OLE M. OLSEN
Murermester
Herlev Hovedgade 142
Herlev - Telf. 94 09 34

RASMUS NIELSEN
Malermester
Køgevej 6 B - Taastrup
Telf. 99 07 33

OSCAR HASSELBALCH
Malermester
Odensegade 25 - TRia 988

Hørsholm Smede- og
Maskinværksted
ARTHUR ANDERSEN
Ørbækvej 3 - Hørsholm
Telf. 61SVEND AAGE NIELSEN

Murermester
Hjortekærvej 160
pr. Klampenborg
Hjortekær 774

ARNE NIELSEN
Murermester
Vilh. Birkedalsvej 3
TAga 82 88BENT MORTENSEN

Blikkenslagermester
Gas - Vand - Sanitet
Nørgaardsvej 9
Telf. 87 02 54 — Lyngby

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

PREBEN CARLSEN
Malermester
Peblingedosseringen 22
LUna 44 39

Brdr. Tankmar's Eftf.
B. ANDERSEN
Smedemester
Duevej 108 - GOthaab 23 56C. AGNBAK

Stukkatørmester
Ndr. Fasanvej 182—184
TAga 39 30

ERHARD RASMUSSEN
Snedkermester
Peder Skramsgade 8
PAlæ 24 56W. MATHIESEN's

Karosseriværksted
Tagensvej 61 - TAga 19 61 MAX KJELDGAARD

& KAI RASMUSSEN
Tømrermestre
Peter Ipsensalle 28
TAga 91 45 — 91 55

DANSK SVEJSE- og
STAALMONTAGE
P. Hansen
Kong Georgsvej 37
FAsan 49 77

Blikkenslagermester
CARLO PHILIPSEN
Skyggelundsvej 6
Telf. 30 24 83

INGEMANN BRINK¬
PETERSEN JACOBSEN
Bygningsartikler
Toldbodgade 29 - C. 98 86

SEIFERTS EFTF.
MASKIN-FABRIK
Ch. Johnsen
Symfonivej 20 - Herlev
Telf. 94 18 79

EVALD W. OLSEN
Blikkenslagermester
H. C. Ørstedsvej 11 A
C. 68 32

POULSENS AUTO¬
VÆRKSTED
Hellerupvej 9
HElrup 86 68

Missions-Trykkeriet
O. SIEBUHR
Bernstorffsgade 21
Minerva 25 43

Murerfirmaet
J. H. WEIDEMAN
& SØNNER
Monradsalle 19 - C. 24 50

BENNY KØBKE
aut. Elektroinstallatør
Kohavevej 207 -

Trørød 207

Ordrup Bygningssnedkeri
WM. NIELSEN
Hyldegaardsvej 18
ORdrup 84 01

Naverne mødes paa
TURIST-HOTELLET
Prinsensgade 36 - Aalborg
Telf. 3 22 00

Glarmesterforretningen
»A A B A«
Svend Aagesen
Maagevej 11 - TAga 53 26

ORLA HANSEN'S AUTO¬
LAKERERI
Kalundborgvej 65
Telf. 27 99 x - Slagelse



Tal med os om lim
Nordisk Trading
Hellerupvej 18
Helrup 3737

INGOLF SØRENSEN
Malermester
Bindeleddet 40
Bagsværd - Tlf. 98 50 48

ALFR. B. NIERICH A/S
Overgaden n. Vandet 33 B
Sundby 67 72
Pianodele og Fjeder-
traad

MURERMESTER¬
FORENINGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN
Viggo Stuckenbergsv. 1
Lyngby - 87 41 82

POULSENS AUTO¬
VÆRKSTED
Hellerupvej 9
Helrup 86 68

Tag forskud

på foråret
BLIKKENSLAGER¬

FAGFORENINGEN

af 1873

Alhambravej 15

BENNY KØBKE
Elek troinstallatør
Kohavevej 54
Trørød 207

C. V. PEDERSENS
Cigarbaandfabrik
Rundforbivej 160
Nærum - Tlf. 80 01 21Hilsen fra

KØBENHAVNS
BLIKKENSLAGER

GAS-, VAND- og
SANITETSLAUG

Lad male

om vinteren

WILLY HANSEN
Tømrermester
GL Kongevej 135 A
Hilda 1129

Klatter den?
Sprutter den?

Svigter den?
Fyldepenne repareres,

medens De venter.
DUX FYLDEPENNEVÆRKSTED,
Niels Hemmingsensgade 22,

Palæ 7072.

ER DE MEDLEM AF DERES LAUG
bør De ogsaa være medlem af

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORENINGEN^ har ca. 5.000 mestre som medlemmer

Foreningen arbejder for: Ungdommens uddannelse (Tekniske skoler, kollegium, rejselegater)
Manddommens faglige og almene interesser

(Foredrag, udstillinger, forhold til off. myndigheder m. m.)
Alderdommens betryggelse

(300-400 friboliger, mange legater og en særlig understøttelsesfond og begravelseskasse)
Godt kammeratskab og kollegial samfølelse udvikles gennem underholdning, selskabelige

sammenkomster, skovture og rejser samt i vore klubber, der dyrker billard, bridge, sang, skak,
skydning og keglespil

Daglig restauration
(særlige priser) med 4 billard og spillesal samt mange dag- og fagblade

3 laugssale til faglige møder
100.000 gæster kommer årlig i vore selskabslokaler, der hører til byens eleganteste, hyggeligste og bedst

betjente lokaler
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Masser af unge svende vil udenlands
Radioudsendelsen, dagblads-omtalen og oplysningerne i »Den farendeSvend« har allerede bevirket en række henvendelser fra unge svende fraDanmark og Sverige, dér ønsker at komme ud, det er særlig byggehånd-Værkere, tømrere, malere, murere, maskinarbejdere og elektrikere, et partypografer — og nogle unge piger. Jeg sendte D.f.S.s jnuar-nr. til praktisktalt samtlige danske tekniske skoler, og det er ikke mindst fra disse ungehenvendelserne kommer.
Det er både billigere og mere praktisk denne gang at svare samtligegennem D.f.S., og dette gøres hermed så fyldestgørende, som det er mu¬ligt, så det dækker de fleste af spørgsmålene.
Nogle svende vil gerne vide, hvor man bliver medlem af Naverne oghvad der kræves. Svar: medlem af C.U.K, kan man kun blive i hjemlan¬det, når man kan dokumentere at have opholdt sig et år i udlandet. I ud¬landet kan svendene blive optaget i afdelingerne i de byer, hvor de finderarbejde, eller den nærmeste afdeling.Det frarådes at rejse uden at have papirerne ordnet hjemmefra, og detL'r klogt at vente så længe vinteren er så streng.Ansøgningsfristen til legaterne er, for de flestes vedkommende, udløbet[°r i år. Til de fleste legater fordres ansøgningsskema og mindst to an¬befalere.
Det anbefales at melde sig ind i Dansk Vandrelaug, idet medlemsskabaf dette sikrer billige overnatninger på Jugendherbergerne i Tyskland,Schweiz, Østrig, Frankrig og Holland, ja, overalt i Europa.Det anbefales de svende ,der vil på udveksling, snarest at skrive tilHåndværksrådet, H. C. Andersens Boulevard 20, København V. Som tidli¬gere skrevet er de, som kommer ud på udveksling, sikret arbejde i 12 må¬neder og ved gensidig tilfredshed kan opholdet og arbejdstilladelsen ild¬edes med 6 måneder. (De to 35-årige murersvende liar ingen chance forat komme på udveksling, man må ikke være fyldt 30 år).Den pågældende svend skal ikke skaffe arbejde til nogen for at kommel'd på udveksling. Udvekslingen er en aftale landene imellem, og der ud-veksles ikke murer for murer eller maler for maler, det er det samledeantal, der gælder. Og udvekslingsaftale er indgået med Tyskland, Schweiz,Østrig, Holland og Frankrig. Personlig vil jeg ikke anbefale svendene atsØge til Frankrig uden at kunne sproget og have lidt penge med. Det er(|yrt at begå sig i Frankrig.En svend har hørt om de fremmedskrevne og vil gerne meldes ind med('et samme. Jeg vil råde vedkommende til først at rejse et stykke tid og seJiden an. Han kan heller ikke optages her i landet. Zünften er en tysk or¬ganisation, der fordrer, at man skal rejse i 3 år — og i disse år må manJkke komme sit hjemsted nærmere end 50 km. Den eneste adresse på deres^samlingslokale, som jeg kender, er i restauration »Neuen Welt«, Luther-krasse, Kiel. Her har også C.U.K, hule.

. Så er der tilbage svendene, der vil rejse ud på egen hånd. Disse tilrådesJnden udrejsen at gå op på det nærmeste tyske konsulat og få en arbejds-I'Uadelse. Og for disse gælder det først og fremmest at melde sig ind iuansk Vandrelaug. Ved indmeldelse i vandrelauget medbringes et foto-8rafi. Indmeldelsen koster 9 kr., og så er der betalt for et år. Turistfor¬eningerne i købstæderne kender sikkert Vandrelaugets adresse, hvis detikke netop er der. Waldemar Petersen.

De to svendes eventyrlige færd
l'ennem Schweiz, Italien, Græken-
niJd, Tyrkiet, Syrien, Irak, Iran,Bulgarien, Jugoslavien, Italien,
Schweiz — og nu i Frankrig.„De to unge svende, elektriker Mo-

j!ens Norlin og tømrer Olav Olsen,
),a.r afsluttet deres helt fantastiske

og befinder sig nu i Frankrig,v?® 2G. november i fjor drog de fra" "'ich mod Italien, tog pr. fly til

Grækenland og drog derfra til Tyr¬
kiet, hvor de bl. a. besøgte de dan¬
ske håndværkere, der arbejder iMer-
sin (i hjørnet ved Syrien). Desvær¬
re lykkedes det dem ikke at få ar¬

bejde og tilbagerejsen mätte foregå
hurtigere end ønskeligt, ikke mindst
p. gr. af hård vinter. Deres tur er

foregået dels til fods, på tommelfin¬
ger, med skib og med fly.

Men vi vender os til deres inter¬
essante brev:

Bussoleno, 8. februar 1959.
Gode naver!
Ja, nu langt om længe er vi altså

kommet her til Bussoleno, en lille
by i Nordvestitalien ved den franske
grænse. Herfra går det op til Charii-
bery i Frankrig og videre op til
Schweiz, så vi sender allerede her¬
fra det sidste lille brev fra turen, davi jo næsten nu er »hjemme« igen.
Nede fra Mersin (Tyrkiet) tog vi,

som jeg skrev, videre sydpå mod Da¬
mascus i Syrien, oprindelig havde vi
tænkt på at tage helt ned til Ægyp-^ten, men forbindelsen over land var
lukket af politiske grunde, og over
vand var transporten alt for dyr.Altså gik vi i stedet for østpå tilBaghdad i Irak, og derfra videre til
Teheran i Iran. Herfra tilbage tværs
over Tyrkiet. Oppe fra Samsun ved
Sortehavet sejlede vi til Istanbul.
Fra Tyrkiet op gennem Bulgarien,Jugoslavien og så ellers fra Trieste
tværs over Norditalien og hertil. Det
er sådan set vores tur i store træk..
Det har jo selvfølgelig været en ual¬
mindelig interessant og meget begi¬
venhedsrig tur, og det vil være kom¬
plet umuligt her at gå i detailler om
det hele — vi kunne bruge flere da¬
ge til at skrive om det. Byer som Da¬
mascus, Baghdad, Teheran, og ikke
at forglemme Sofia, var jo en stor
oplevelse, bl. a. var deres bazarer
ganske interessante. 1 Irak var der
bare for stor kontrol med alt, grun¬
det deres revolution sidste år. Sejl¬
turen langs Tyrkiet ved Sortehavet
var også storslået, og Istanbul var jo
selvfølgelig en oplevelse for sig. So¬
fia i Bulgarien tror jeg nok var no¬
get af det mest interessante, vi var
rundt overalt i byen, men vores tid
var jo bare for knap, idet vi kun
havde 48 timer til at komme igen¬
nem landet på. Jugoslavien er uden
tvivl også et dejligt turistland, men
vi var der vist på en forkert tid, kun
is og sne overalt. I Beograd blev vi
i 2 dage, og så gik det ellers ud af
landet i en fart, da pengene også var
begyndt at blive små. Kun Zagreb
og Ljubljana gjorde vi kort ophold i.I det hele taget har vi på hjemturen
fra Teheran haft for megen is, sne
og frost. Over grænsen ved Iran ogTyrkiet tror jeg nok, at det var over
20 grader. Kun oppe ved Sortehavet
var det dejligt mildt, fra Istanbul
blev det igen koldt. Fra Edirne i
Nord-Tyrkiet måtte vi tage togetigennem Bulgarien og op til Nis i
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Vor gode naverbror,

tømrermester Victor Larsen,
er klin 54 år gi. afgået ved døden.
Begravelsen fandt sted fra Nødebo kirke søn¬

dag den 1. februar under meget stor deltagelse.
Ære være dit minde. Hillerød afdeling.

Vor gode ven og naverbror,
skrædermester Gerhard Jønsson,

er den 28.-1. afgået ved døden, 68 år gammel.
Afdelingen mistede her et af de gode og stabile
medlemmer. Bisættelsen fandt sted den 1. febr.
fra Graabrødre kapel under meget stor deltagel¬
se af naverne.
Æret være Jønssons minde.

Roskilde afdeling.

Hjertelig tak siger Düsseldorf afdeling til sangfug¬
len, maler Magnus Petersen, Århus, for de pragtfulde
fotografier, som viser Düsseldorf afdeling i 1906, og
for vedlagte blad med raske naversange til afdelingens
7-årige stiftelsesfest (i 1906) samt for det dejlige brev,
som man næsten kan betegne som en beretning om
naverlivet i 1906 i Düsseldorf.
Når andre gamle naver har nogle gode, eller min¬

dre gode, erindringer fra den tid de opholdt sig i Düs¬
seldorf, så prøv at skrive det op for os, så vi får en
lille biografi om Düsseldorf afdeling, som til efter¬
året fylder 60 år og som under krigen tabte alt.
Med kraftige naverhilsener fra mit ophold i Bad

Oeynhausen. Otto Krøll.
Hjertelig tak til alle, der viste mig opmærksomhed

ved min 75-årsdag. Jacob Monrad.

Til medlemmerne i Kobenhavns afdeling
Alle møder er i Berejstes hus, Emiliegade 7.

Skærtorsdag den 26. marts afholder afdelingen sin
årlige Skærtorsdagsfest, hvor amatørscenen »Da capo«
opfører »Spøgelsestoget«, en god teaterkomedie niefl
en både alvorlig, uhyggelig og morsom handling — en
komedie for alle. Festen bliver afholdt i

Folkets Hus på Jagtvejen kl. 17 pre.
— og lad os så igen få en af vore store aftener!
Med kraftig naverhilsen. Bestyrelsen.
Formand: Th. Rasmussen, Pilekrogen 17, Herlev.

Tlf. 94 40 02. Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV.
Tlf. Ægir 15 72.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
Damefrisør Johs. Steensen, Voldmestergade 3, '''

fylder den 6. marts 75 år. .

Metalarbejder Erik Søgaard, Beatevej 28, Valby, ly1"
der 50 år den 15. marts. _ _ .

Snedkermester Julius Henriksen, Mars Allé 6, S*"
borg, fylder 65 år den 24. marts.
Vi ønsker alle 3 fødselarer alt godt på dagen <>»

mange gode år fremover.
Københavns a f d e 1 i n 8-—.

Uddrag af H. B.s protokol. u
5. februar: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede, H®'

vedkasserer, Kurt Bjerregaard, var fraværende p- S '
af sygdom. — Protokollen godkendtes. — Lovene va^
under trykning og afsendes direkte fra trykkeriet.
Forskellige hilsener fra udlandet oplæstes. — Der na "
de allerede meldt sig mange håndværkere, der vil '
udlandet, undertegnede svarer dem i en artikel i nøeS
nr. og sender dette til disse. — De gode konjunktur
på arbejdsmarkedet i Tyskland og Schweiz ser ud
at fortsætte. — 5. marts næste møde.

Wa 1 demar Peterse—

Der er meget arbejde i Tyskland vJfefUtE, FrankrJ''ög 2o''4Å
Süssen, d. 8.-2.-59. I Tyskland er der meget arbejde i Spanien, så nu har jeg været i 1

Kære redaktør! for bygningshåndværkerne. Man ser lande og har mange gode erindrU
Nu er der gået et år, siden jeg rej- i aviserne hver eneste dag, at mure- ger. Min sommerferie i år holder J1»

ste fra Schweiz og 30 måneder siden, re, tømrere og malere søges til godt i Danmark, jeg har købt en brt'H,
at jeg rejste hjemmefra Danmark og og langvarigt arbejde. »motorroller« for 500 DM og køre
jeg har ikke været hjemme i dette Inden for mit fag (murerne) er ti- på den hjem. , i
tidsrum .Som tidligere fortalt, hav- melønnen i byerne 2,67 DM og på Jeg har gået 2 år på Hillei'P
de jeg gennem Håndværksrådet fået landet 2,47 DM, dertil kommer ak- håndværkerdagskole og har nok <-
arbejde i Belp-Bern på udveksling, kord-overskud. Jeg arbejder på Ian- år tilbage af min mesterprøve <>»
hvor jeg var i 18 måneder. Nu har det og tjener 85—90 DM om ugen, den vil jeg gøre færdig. Min naver-
jeg været her i Tyskland i et år og når skat, sygekasse og fagforening bog er tilmeldt i München og den c
bliver her foreløbig. er trukket fra. Jeg har et dejligt væ- i orden. „

reise med varme, som jeg betaler 40 Kort før jul tog jeg til Münch
Jugoslavien. Først helt heroppe, fra DM om måneden for (med morgen- og besøgte de to naver TheodorW
Triest, er det blevet dejligt mildt i macl »varm kaffe med på arbejde sen og Franz Scliinharl. Her 1
▼ejret — Venezia lå næsten helt i samt middagsmaden lørdag og søn- Süssen er der over 200 km tilJ»"
sommersol. dag). De andre dage spiser jeg på en chen og en billet koster 30 DM-
Her i Bussoleno er der igen sne kro °g betaler 3 DM om dagen. Da havde først skrevet til Franz S.

overalt og passet (Mont Canis) er jeg kom til Süssen havde jeg kun 25 jeg kunne komme og overnatte ».
lukket p. gr. af sne, så vi tager toget DM, det var ikke ret meget, men jeg ham. Baade Hansen og Schin'1 .
herfra til St. Jean i Frankrig. havde arbejde og det var det vigtig- stod på banegården i München
Det var et lille overblik over tu- ste. Min kammerat, Bent Klausen, tog imod mig, og jeg havde noe

ren, men som sagt er det umuligt at kom, som han havde lovet mig, til dejlige dage. Hansen sagde spP» 4
gå i detailler — hvem vi har talt Süssen den 6. maj og var her i to fuldt til mig, om jeg kunne «rlKKf0,-
med — hvor vi har logeret — hvad måneder, da rejste han hjem til Dan- liter øl uden at blive besoffen,
pengene var værd de forskellige ste- mark igen. Bent havde jeg lært at det kunne han, og når en dans
der o.s.v. Vi boede over 50 forskel- kende i Schweiz, hvor vi var sam- kommer til München skulle "anrt(je
lige steder, og m. h. t. pengenes vær- men i et år, men han ville lige prøve ke tørste de første par dage, sag
di rundt omkring, er det til helt an- forholdene i Tyskland, inden han lian. , eB
dre kurser i Asien end her i Europa, rejste hjem. Til påske tager jeg til Mun
Hvis man ikke er så heldig at få Af mine oplevelser lier i Tyskland igen, det er en dejlig by. et
vekslet »sort«, får man ikke ret me- kan jeg fortælle, at jeg er blevet Min kammerat, Bent, har skr
get for sin schweizer-francs, som jo medlem af tysk Vandrelaug og har til mig, at ha# temmelig sikkertK .
ellers er god valuta. Kun dollar går taget nogle lange lørdag-søndags tu- mer til Süssen til april og det »
overalt. re og liar besøgt vandrehjem, hvor der jeg mig til. Et brev fra nun
Til sidst skal det siges, at overalt, jeg har overnattet. Flere gange har ster i Belp fortæller, at han tå

hvor vi har været, har befolkningen jeg været heldig at træffe danskere nye danske murersvende til 1-" ^
været yderst flinke, venlige og hjælp- på vandrehjemmene og fået mig en og det har glædet mig at hør >
somme. dansk sludder. Jeg har haft 10 dages han er tilfreds med danskerne* ^
— Vi bliver nødt til at løbe nu, to- sommerferie (2x5 dage). De første Nu til slut de bedste naver'nrt ,sejle,

get til Frankrig går om kort tid. Til 5 dage var jeg i Østrig og Schweiz. Jørgen Schaffer, maurerge-
slut de venligste naverhilsener fra De andre 5 dage gik til Verdensud- Süssen, (Württemberg)- ^
Olav Olsen og Mogens Norlin. stillingen i Bruxelles Griinenbergstrasse 39, Tyskia



wDen farende Svend« går over hele verden
80-årig med interessant levnedsløb.
En af Los Angeles-klubbens ældste

medlemmer, tømrer Hjalmar Ander¬
sen, fyldte den 29. januar 80 år. Na¬
verne fejrede ham ved fest og ud¬
nævnte ham til æresmedlem af klub¬
ben.
Hjalmar Andersen er københav¬

ner, født i det historiske Nyboder i
året 1879. Han begyndte som 12-årig
hos en karetmager og kom senere i
lære som tømrer. Han blev svend i
1899, men den daværende lockout i
Danmark tvang ham til at tage uden¬
lands for at finde arbejde, og de næ¬
ste to år tilbragte han på valsen for
i 1901 atter at vende tilbage til Dan¬
mark for at aftjene sin værnepligt. I
1903 blev han gift med sin hustru
Kirstine.
Under 1. verdenskrig i årene 1916

—17 tog Hjalmar Andersen til Rus¬
land, hvor der var stærkt brug for
gode håndværkere, men at opleve to
russiske revolutioner fik ham til at¬
ter at vende næsen hjemad. Men ik¬
ke for længe. Kort efter 1. verdens¬
krig var Andersen atter på valsen,
først til Norge og derefter til Frank¬
rig, hvor han tilbragte IV? år.
I 1929 tog Andersen det helt store

spring, rejste til U.S.A. og landede i
San Pedro. 1 1932 fik han arbejde på
Knudsens mejeri, hvor han var, ind¬
til han i 1941 faldt for aldersgræn¬
sen.

Igen på farten. Tagdækker Niels
Stentoft fra Hillerød har forladt Ba¬
seiland og efter ophold i Bern og
Milano er han nu i arbejde i en lille
by i det sydlige Frankrig.
Formanden for C.U.K, i Calgary,

Canada, Arne Christensen, har slut¬
tet en 3-årig kontrakt med et større
firma og rejser til Honolulu.
Spontan hyldest til byernes by.

Vor gode ven, fabrikant Mogens
Tranberg, manifesterer ikke alene
sin kærlighed til smedefaget, denne
gang hylder han i vers og toner
Seinestaden, Paris, hvor han i sin

ungdom fandt minder for livet. Hyl¬
desten er udsendt i en pragtfuld
tryksag som en nytårshilsen til kun¬
der og venner.

Jens Olsens verdensur på Køben¬
havns rådhus er blevet set af så
mange mennesker, at Københavns
kommune har fået dækket restgæl¬
den på uret. Urkomiteen har fået si¬
ne penge ,og entreindtægten kan nu
gå i kommunens kasse. Det meste vil
dog gå til pasning og forevisning af
liret.
Uret har kostet 777.000 kr. og er

siden den første besøgsdag den 16.
december 1955 og indtil nu blevet
set af 165.046 voksne og 43.657 børn.

Via Nordpolen. Vor gode naver¬
bror, Erik Jensen og hustru, flyver
den 16. juni fra Carmel, Californien,
på en 2V2 måneds ferie i Danmark
og England. De har begge godt ar¬
bejde i U.S.A.

I tilknytning til annoncen fra
MAN i Hamborg skriver Carl Metz-
dorff, at firmaet beskæftiger ca. 2000
arbejdere, og at det bl. a. fremstiller
dieselmotorer indtil de største di¬
mensioner. Det gælder om at have

en opholds- og arbejdstilladelse fra
et tysk konsulat i Danmark, så er
vejen åben, skriver C. M., der også
anfører, at de større virksomheder
for det meste har de såkaldte »Wohn¬
heim«, hvor deres ugifte arbejdere
kan bo, ligesom der findes kantine
for fuld forplejning.

»Den glade maler« er en ny maler¬
sang, som er indspillet på grammo¬
fonplade sammen med tre naversan¬
ge, nemlig »Kan du huske på val¬
sen«, »Vi håndværkssvende« og
»Randsien på ryggen, staven til støt¬
te«. Det er en E.P. 45-plade og pri¬
sen er 9,75 ved bestilling til maler¬
nes kasserer eller deres forbunds-
kontor (normal udsalgspris er 12,50
kr.). Pladen er glimrende.

Stor arbejdsplads. I Flensborg har
Danfoss-fabriken i Sønderborg og
Thomas Ths. Sabroe i Århus indviet
hver sin nye filial. Alene Danfoss-
fabrikerne beskæftiger 3700 medar¬
bejdere.

M*A
Werk Hamburg

Für unseren Maschinen- und Kes¬
selbau stellen wir Qualifizierte Fach¬
kräfte ein:
Maschinenschlosser
Stahlbauschlosser
Blechschlosser
Rohrschlosser
Kesselsmiede
Grossstückdreher
Bewerbungen persönlich oder

schriftlich montags bis freitags 8 bis
15 Uhr.
Dampferverbindung jedewolle Stun¬
de von den Landungsbrücken, Brüc¬
ke I, Fähre VII.

MASCHINENFABRIK
AUGSBURG — NÜRNBERG AG.
Werk Hamburg — Hamburg 11,

Hachmannkal

Wir stellen ein
5 Werkzeugmacher

fiir Zieh- u. Schnittwerkzeuge
1 Einrichter
2 Stanzer

für Exzenterstanzen
5 Maschinenarbeiter

Bewerbungen erbeten an
Vidal & Sohn

Presswerk u. Werkzeugbau
Hbg.-Wandsb., Klappstr. 3, 68 74 16

Dreher
Elektriker

Maschinenschlosser
zu günstigen Arbeitsbedingungen.
Franz Pliimer, Wäschereimaschinen¬

fabrik, Hamburg-Bramfeld,
Fabriciusstrasse 180.

FORENINGSMEDDELELSER

Århus. Generalforsamling afholdtes 23.-1. i Hånd¬
værkerforeningen. Formanden bød velkommen. E. Ør-
lenblad var dirigent. Såvel forhandlingsbogen som for¬
mandens beretning og kassererens regnskab godkend¬
tes. Der var stillet forslag om huleflytning, og diskus¬
sionen gik livligt. Resultatet af afstemningen blev lige,
så forslaget faldt. — Torskegilde holdes 13.-2. og ski¬
veskydning holdes senere på foråret. — Næstformand
°g kasserer genvalgtes. — Under evt. gik snakken ly¬
sligt og med nr. 57 sluttedes af.
Med naverhilsen. H. P. Hansen, sekretær.
Düsseldorf. Lørdag den l.-l. kom vi sammen i vores

nule hos Jupp Wienen, og selvom vi havde mindre go-
flc problemer at drøfte, blev det til en aften til langt
lßd i de små nattetimer. Undertegnede gjorde bekendt,
at linoleumspålægger Jørgen Hansen, født i Horsens,
som i november måned kom tilrejsende fra København
via Frankfurt a/Main, var anmeldt hos kriminalpoli¬
tiet i Düsseldorf for bedrageri, idet han afrejste efter¬
ladende en gæld på 140 mark samt en vinterfrakke til¬
hørende undertegnede. Han lånte 110 mark af under-
agnede og 30 mark af to andre svende. Frakken fik

han lånt af undertegnedes kone, som ville hjælpe man¬
den, der angav, at hans frakke blev frastjålet ham i
Frankfurt og hans øvrige bagage var ikke kommet til
Düsseldorf. Også det danske konsulat i Köln blev sat
ind i sagen. Vi var enige om, at Jørgen Hansen har
ødelagt meget for andre unge svende, som gerne vil ud
og søger til Düsseldorf, idet der nu vil komme et stop
for pengeudlån, som hidtil blev gjort til de tilrejsende
svende, hvis pengeforhold ikke var helt i orden, når
de kom til Düsseldorf. Vi anmoder nu alle unge sven¬
de, som rejser ud, at de har en pengereserve, således
at de kan klare sig en 14-dages tid, når de begynder
på en plads.
Som andet punkt blev behandlet ansøgninger om

skatte-erstatninger, som undertegnede gennemfører
for alle unge svende, som har været i Düsseldorf i lø¬
bet af 1958 .

Kl. 2 blev vi låst ud af værten og hver for sig fandt
vi vej hjem til sine fire vægge.
Lørdag den 31.-1. afholdt vi allerede februar-mødeL

grunden dertil var at undertegnede skulle rejse til
Bad-Oeynhausen, og være der til midt i marts på inva¬
lideforsikringens bekostning for at få gennemført en
lægebehandling der.
Vi strejfede kort sagen om Jørgen Hansen, som vi

intet havde hørt om siden, men ellers blev denne hule¬
aften til et pragtfuldt gilde og ansås for en lille gene-



ralprøve til »de tre- itraaecre dage« (karneval). Også
denne aften var det over midnat inden vi sagde godnat
til hinanden.
Med naverhilsen. Otto Krøll.
Hillerød. På hulemødet den 14.-2. udtalte formanden

smukke mindeord over vor gode naverbror, tømrerme¬
ster Victor Larsen, og man ærede lians minde.
Derefter kunne formanden byde velkommen til kas¬

sereren for afdelingen i Vancouver, Canada, Ernst Øls,
der viste farvefotos og fortalte om det store land. Ind
imellem lød naversangen og der blev spundet en ende.
Ernst Øls forærede afdelingen en sølvdollar til det
runde bord, og såvel hans fotos som foredrag hilstes
med klap. Det var en fin aften, som vi i første række
siger Ernst Øls hjertelig tak for. — Der var ligeledes
en hilsen fra Niels Stentoft, som nu er i Frankrig. Næ¬
ste møde er 14. marts. — Generalforsamlingen er 11.
april.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekretær.
København. Til det første hulemøde i Berejstes hus

lørdag den 31. januar var 60—70 svende mødt og alle
fik de en herlig aften. Formanden, Thorkild Rasmus¬
sen, bød velkommen og rettede en særlig velkomst til
Ernst Øls, der er kasserer for C.U.K.s nye afdeling i
Vancouver i Canada. Ernst Øls viste os en række
pragtfulde farvelysbilleder fra Vancouver og lian gav
en række oplysninger om forholdene derovre. Der er
absolut store penge at tjene for en håndværker, der
kan sit fag tilbunds, men det er også af største betyd¬
ning, at han kan tale engelsk. Der er 700.000 indbyg¬
gere i Vancouver, deraf 8000 danske. Ernst Øls, der er
enkemand, rejste i en alder af 46 år til Vancouver ef¬
ter at hans 3 sønner, to smede og en murer, var rejst
derover, og da så datteren også ville derover, sagde
han, at så må vi hellere følges ad.
Undertegnede viste billederne fra Tyskland, Sverige,

Århus, Slagelse og Fr.værk. Formanden for Forenin¬
gen for berejste Håndværkere, driftsleder Hugo Niel¬
sen, bød os velkommen i Berejstes hus ,og udtalte øn¬
sket om et fint samarbejde foreningerne imellem, det
var der god basis for. Så fulgte sang og spind, og der
sluttedes med et herligt smørrebrødsbord, og fru Salo¬
monsen fortjener ros for den fine servering.
Med naverhilsen. Klejnesmeden.
Los Angeles. Skønt det er længe siden, der er hørt

fra Los Angeles, så er vi stadig i fuld vigeur, vore
skovture til Naverdalen sidste sommer var alle vel¬
lykkede. I september havde vi besøg af Erik Jensen
og hustru, de er bosiddende i Carmel i Nord-Califor-
nia. Vor årlige mortensfest var såvel kulinarisk som
financielt en vellykket fest. Fhv. hulefar i 9 år, Carl
Johnsen, afgik i november ved døden, 75 år gi. Ved
generalforsamlingen i dec. blev hele bestyrelsen gen¬
valgt. Vi liar den 17. januar fejret vor formand, Albert
Henriksen, i anledning af hans 70-årsdag. Albert Hen¬
riksen er født i den tapre landsoldats by i 1889. Her
lærte han murerfaget og efter i et par år som svend
at have været på valsen i Europa, udvandrede han i
1912 til U.S.A. Han rejste først til Iowa, men satte i
1923 kurs mod Los Angeles, hvor han i årenes løb har
opført mange prægtige bygninger. I de senere år har
han virket som bygningsinspektør for byen.
Rent foreningsmæssigt har Henriksen også sat sine

spor i Los Angeles, og også Naverklubben, som han i
dag er formand for, har nydt godt af lians virke.
Alt, livad der er dansk, har altid haft Albert Hen¬

riksens levende interesse. Han er en mand, danskhe¬
den aldrig forgæves har kaldt på. Og mangen en ny-
kommer i Los Angeles har fundet arbejde igennem
Albert Henriksen. Kort sagt, en bestemt mand af faa
ord, men ord, der har vægt. En mand med begge ben
på jorden, med sans for realiteter, velagtet og respek¬
teret af den danske koloni ,der har nydt godt af hans
virke igennem en menneskealder.
Vi er nu igang med at arrangere vor 25-årige stif¬

telsesfest, som vil blive fejret den 4.. april i Danish
Auditorium, og hele huset vil stå til navernes rådig¬
hed denne aften.
Med naverhilsen. Fred K. Holm, sekretær.
Slagelse. Årlig generalforsamling i hulen. Der var

mødt mange svende og humøret var højt fra starten.
Formanden bød velkommen og Victor Madsen ledede
generalforsamlingen. Beretning og; regnskab blev god¬

kendt og bestyrelsen genvalgtes. Vi vedtog at holde fa¬
stelavnsfest med damer lørdag den 7. marts, det skulle
blive en af de store fester med tøndeslagning o.s.v., og
vi tager alle vores madpakke med, vi sørger for, at der
er lidt god i smørrebrød til at holde snapsen på plads
med. Vi vedtog også at afholde pakkefest, så hvert na¬
verpar tager en pakke med til mindst 3 kr.s værdi, og
så håber vi på stor tilslutning.
Slagelsenaver, tag mutter og en god pakke under ar¬

men og kom lørdag den 7. marts kl. 19 til en gemytlig
aften.
Med venlig og kraftig naverhilsen til naverne og de¬

res piger. Knud.

Odense. Lørdag den 14. februar holdt vi vort tradi¬
tionelle torskegilde. Hulen var fyldt med glade naver
og deres gæster og der herskede fra først en lys og
festlig stemning. Et trekløver, Anders, Have og Fabrin,
bidrog med et par kønne sange også hertil. Torsken
var som vanlig meget fin og naverne løb ingen risiko
for at den skulle få det for tørt. Efter en svingom var
der fælles kaffe og samtidig var der auktion over de
indleverede pakker. Og det tør siges, at det var fine
ting, naverne havde havde skænket — og nu heppede
op til gode priser før hammeren faldt.
Auktionen indbragte omkring 190 kroner, så det er

jo ikke mærkeligt, at vor kasserer var stolt og glad for
de mange rare penge.
Naverne fortsatte derefter lige til kl .2 med dans og

sang, og der var enighed om, at det var en vellykket
aften.
For navernes offervilje, både i første og anden om¬

gang, siger jeg på bestyrelsens vegne hjertelig tak.
Formanden.

Randers. Hulemødet den 7. februar var vel nok ved
at overraske de fremmødte svende, man skulle næsten
tro, at den gamle sang om de gamle helte, der vågner,
havde lydt i svendenes øren, for vi skal meget langt
tilbage for at vi kan notere et så stort fremmøde til
en huleaften, der var en mødeprocent på 90, så nu må
vi jo håbe, at svendene er vågnet og møder op til hule¬
møderne for eftertiden. Formanden bød velkommen
og kom med nogle meddelelser angående hulen og ef¬
terlyste forslag til keglespil. Rich. Christensen bragte
hilsen fra Aalborg, hvor han havde deltaget i deres
stiftelsesfest, og resten af aftenen forløb med sang og
spind. Man enedes om at afholde keglespil på næste
huleaften, og efter besværet med at svinge kuglerne
samles vi i hulen til et par halve stykker godt belagt
og »diverse«, så nu må vi vel til næste hulemøde se
alle svendene møde frem ,og så tager vi jo selvfølgelig
pigerne med, de skal nemlig også dyste ined de runde
kugler om en flot præmie. Altså, naver, lørdag den /•
marts kl. 19 mødes vi i Håndværkerforeningen og ta¬
ger pigerne og det gode humør med, for nu skal vi
have en rigtig naveraften med højt humør og bæger¬
klang.
Obs. Smørrebrød og »diverse« er uden beregning

for medlemmerne.
Med naverhilsen. »Knast«.
Vejle. Hulemødet den 13.-2. Efter formandens vel¬

komst valgte man for en sikkerheds skyld »lille Kaj«
til dirigent, og der blev da også drøftet mange ting-
Hans Steinbrenner ønskede en ny fane. Henlagdes til
generalforsamlingen. Stor diskussion om udlejning at
Hytten. Der var enighed om, at udlejning skal ske gen¬
nem kasserer Charles Jensen, Gormsgade 21, tlf. 3324,
inden 1. april. Da vor hule er ved at blive for trang»
var der stemning for huleflytning. Ved afstemning
blev det enstemmigt vedtaget — cafe »Nørretorv«. Og
så skulle vi jo gerne se nogle svende, mange svende, til
huleflytning lørdag den 4. april kl. 15 fra »Wedels-
borg«. Skramleriforvalteren skal jo have megen hjælp
til alt vores skrammel, og han kan jo ikke selv ga 1
gåsegang til den nye hule. Husk at få skorstensrøret
pudset til dagens højtidelige anledning.
Ang. det nye bord fik formand og næstformand carte

blanche, det skulle jo gerne være færdigt til juli-
C.U.K, i Vejle har den 1. juli 40 års jubilæum. - Delj.29. maj har Vejlenaverne været de lykkelige ejere at
Hytten i 30 år ,og det skal også fejres, herom senere '
»Svenden«.
Med naverhilsen. ; h Løve-



C.U.K.s adresser
Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K.København.
O* Ü. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks post¬konto nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Ol-gasvej 1, 4., København F. Tlf. Gothåb 4158.Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55,1. sal, Brønshøj. Tlf. Bella 6804 x.Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade21, 3. sal, Aarhus.
Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.c- U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,Egelykkevej 7, Vanløse. Telf. Damsø 73 09.»l>en farende Svend":
Annonce«' og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Kø-benhavn. Tlf. Valby 983. Giro Nr. 824 10.*>ryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn. K.

SCHWEIZ
»asel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,Kleinhiiningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12-14.
„ Møde hver fredag kl. 20.Zurich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45 Zü-rich 4.
ern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle-niattstrasse 48. — Formand Th. Jespersen, Mühle¬mattstrasse 35. Al korrespondance til formanden.Kasserer: Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Ud¬betaling fra 12.30—13.30.

■freuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.
TYSKLAND

^r®sden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrame103, 2., (10 a), Dresden A 28.
"sseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant Wie¬len, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand: Otto.»Krøll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til formanden.Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Re¬staurant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand:Andreas Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13.Kasserer: Harald Schneider, Friedrichsbergerstrasse45 A, 3, Hamburg. Sekretær: Carl Metzdorff, Ham¬burg 20, Spargelkoppel, Parselie 3.61: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möl-lingsstrasse 17 (24 b). Sekretær: Emil Jensen, Cal-vjnstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restauranttø.^Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.inchen: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlin-

Kirchplatz 1, 4. sal, München.

c CANADAa's?ary, Alberta: Formand Carpenter Arne Christen-?en, 717 - 5 Str, Sunny.side. Calgary. Møder efterjf'dkaldelse. Kasserer: Erik Hansen. 438, Marshy^oad, Calgary Alta.
aicouver: Formand Ferdinand Christensen, 258 W,5, Ave, Vancouver 10. Tlf. E.X. 4810. — Kasserer^rnst Andersen Øls, 2948 Carolina Street, Vancou-,er 10 BC. ,tlf. D.I. 3685. Møde i januar: sidste ons-QaS kl. 20 hos formanden.

^ U. S. A.
°C vnge'es: 1359, West 24th Street, Los Angeles 7,a"f. Sammenkdmst 2. og 4. fredag i hver måned.

0 NORGE
g°: Udb.: R. Rasmijssen, Totensgata 2, 2., fra 5,30—Al korrespondance til kassereren.

t, SVERIGE

f»as; Formand: B. Bagge, Sjöbogatan 34. Kasserer:Bischoff Hansen, Torstenssonsgade 48, Borås.28895. Møder efter indkaldelse.r°t>org-; Formand: Per Petterson, Avlsborggatan 30...asserer: Arne Krogh, Vårflodsgatan 4. Hule: Sö-o^almsgatan 13, Mölndal. Telf. 20 87 33. 1. og 3lsdaK

Malmö: Møder efter indkaldelse. Kasserer og formand:Oscar Schultze, Västergatan 27.
Stockholm: Hule på Västmannagatan 1 (v. Norra Ban-torget). I april, maj og juni bliver der møde den2. og 4. fredag i hver måned.
Formand: Hansen, Bergsundsgatan 17'. Tlf. 682450Kasserer: Otto Madsen, Dalängsvägen 24, Spånga.

DANMARK
Aarhus: Møde 1. og 3. fredag i „Stjernekroeen", Jæger¬gårdsgade 42. Formand: W. Elikofer, Rugbakkevej 7.Kasserer: Carlo Pedersen, Ewaldsgade 3.Aalborg: Formand: Svend Høyer, Amagergade 17. Kas¬serer: Peter Jensen, Absalonsgade 1. - Mødeaften densidste fredag i hver måned på Turisthotellet, Prinsens¬gade.

Frederiksværk: 1. lørdag i hver måned i hulen Hjorte¬bjergvej 9 Kasserer: Marius Andersen, Formand: Sned¬ker Lauritz Pedersen, Thors Bakke.

Fredericia: Restaurant Steffensen, Torvet. Kasserer:Aage Kragh, Dronningensgade 27, 2., fra 12—13.

Hillerød: Møde 2. lørdag i hver måned i hulen,Slangerupgade 38. Formand: Typograf Waldemar
Petersen, Sdr. lianevej 22. Tlf. 416. Kasserer: Køb¬mand Eyvind Henriksen, Allerød, tlf. Vassingrød 72.

Holbæk: Kasserer: Max Nielsen, Godthaabsvej 19, fra5—6. Formand: Malermester K. Henning Olsen, Orø¬vej 15. Møde på Jernbanehotellet den 3. lørdag i hvermåned kl. 19.
Horsens: Møde 1. og 3. lørdag i måneden i Håndværker-

og Industriforeningen, Allégade. Formand og kasserer:A. Mortensen, Emil Bojsensgade 40l
Kolding: Ind- og udbet.: Kasserer Olaf J. Røndbjerg,Mazantigade 22.
København: Hule i Berejstes Hus. Formand: Th. Ras¬
mussen, Pilekrogen 17, Herlev, tlf. FUlda 94 40 02.Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV., tlf. Ægir1572.

Køge: Møde 1. lørdag i måneden kl. 18,30 i restaurantBørsen, Jernbanegade. Formand: Snedkermester Al¬brecht Hansen, Robenheje 16. — Kasserer: MejeristOtto Wisler, GI. Egøje skole, Køge.
Nakskov: Kasserer: Valther Jensen, Vejlegade 11
Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i Billardcafeen,Pantheonsgade 7. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsgade7 B. Tlf. 10.449. Formand: Carl Mortensen, SorgenfriAllé 34, Fruens Bøge. Tlf. Dalum 575.
Odder: Formand: Malermester Th. Kruse, Rosengade 76.

Randers: Huleaften 1. lørdag i hver måned Hobrovej 5,opgang G i kælderen. — Formand: J. Aaquist,Nørrebrogade 180. Kasserer: Bogbindermester M.
Hald, Vestergrave 11.

Roskilde: Hule på Roarslund, Jernbanegade. Møde2. lørdag i hver måned. Formand: Garver ArthurNaumann, Himmelev. Tlf. 503 y. Kasserer: MalerAksel Jensen, Københavnsvej 74.
Rønne: Formand: Chr. Hansen, Rendegade 1, Rønne.Kasserer: Snedker Ejnar Mogensen, Margrelhevej 7
Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver md. i Den folkeligeForsamlingsbygning. Form.: Malerm. Simonsen, Sejs-vej :3. Kasserer: Karetmager R. H. Rasmussen, Mar¬kedsgade 14. Sekretær: Væver P. Skole Jensen, Kich-tersvej 4.
Slagelse: Møde J. lørdag kl; 19,30 1 hulen, Fruegade 19; Form.: Købmand H. J. Frandsen, Skovsøgade 5.Kasserer: Snedkerm. Viggo Olsen, Kruegad'e >9Vejle: Møde 2. fredag i hver måned kl. 20 i hulen „Café
Wedelsborg". Udb.: C. Jensen, Gormsgade 21, Uf. 3324

Vordingborg: Møde 1. fredag i hver måned på „Landbo¬caféen". Formand: Portner Hans Rosenstrøm, Mas-nedøværket, Vordingborg. Kasserer: MaskinarbejderCarl Meyer, Masnedø.
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Ruben Carlsen
Malermester
Peblinge
Dosseringen 22
Luna 4439

J^OHUifeeNKEli SKANDINAVIENS ÆLDSTE FRØFIRMA 1
\ Linnésgade 14 . C. 1520 /

Benny Købke
Aut. Elektroinstall.
Kohavevej 207
Trørød

Tal med os om lim
Nordisk Trading
Hellerupvej 18
Helzup 3737

Hilsen fra
Københavns
Slagterlaug

Erik Sørensen
Blikkenslagermester
Vestergade 36
Slagelse
Tlf. 1625

A. Bartholdy & Søn
Tømrermestre
Junggreensvej 8
Damsø 1809

Charles Dahl
Møbel- og
Inventarsnedkeri
Tranegårdsvej 29 c
Helrup 6404

\ FRØ (g FRØ / Hilsen fra
DANSK LITOGRAFISK
FORBUND
Lindevangs Allé 4

Haandværkernes Rejsefond er en Sparefond for alle
stiftet den 15 August 1937 af berejste Haandværkere.
Indtegnet 30.000 Medlemmer, en betryggende Spareinsti¬
tution, som anbefales af ansete Personer i vort Land. —
Endvidere uddeles Rejselegater til dygtige unge Haand¬
værkere, der vil høste Kundskaber i Udlandet. Over

70.000$er uddelt. Oplysninger gives i Sekretariatet, om
Fonden [og dens Bohave, fra Kl. 10—17, Lørdag Kl. 14,
Blaagaards Plads 8-10 (ved;*Kirken), Telf. Central 4900.

Statsautoriseret Revisor.
Fonden administreres ved

FÆLLESUDVALGET FOR BEREJSTE HAANDVÆRKERE I DANMARK

ER DE MEDLEM AF DERES LAUG
bør De ogsaa være medlem af

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORENINGEN har ca. 5.000 mestre som medlemmerj

Foreningen arbejder for: Ungdommens uddannelse (Tekniske skoler, kollegium, rejselegater)

Manddommens faglige og almene interesser
(Foredrag, udstillinger, forhold til off. myndigheder m. m.)

Alderdommens betryggelse
(300-400 frib:liger, mange legater og en særlig understøttelsesfond og begravelseskasse)

Godt kammeratskab og kollegial samfølelse udvikles gennem underholdning, selskabelige
sammenkomster, skovture og rejser samt i vore klubber, der dyrker billard, bridge, sang, skak,

skydning og keglespil
Daglig restauration)

(særlige priser) med 4 billard og spillesal samt mange dag- og fagblade
3 laugssale til faglige møder

100.000 gæster kommer årlig i vore selskabslokaler, der hører til byens eleganteste, hyggeligste og bedst
betjente lokaler



Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

VII IKIINI#
EXPORT BEER

Inventa
Lyskær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2—4
Valby 854

ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Poul F. Clausens
Maskinværksted
Sofielundsvej 40
Glostrup. Telf. 96 3194
Alt Maskinarbejde og

Reparationer udføres

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 96
WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 11 29

AA. NIELSENs MODEL-
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga GO 48

R. ZACHARIASEN
Malermester
Onsgaard Tværvej 6
Helrup 67 40 — 81 49 y

HILSEN FRA
FORMERNES FAG¬
FORENING
Frederiksværk Afd.

JENSEN & REINHOLDT
Haardmetalværktøj
Sydvestvej 115
Glostrup — Tlf. 96 31 33

KØBENHAVNS TAPET
MAGASIN
Malervarer engros — en
detail
NOra 300 — 83 85
Hostrups Have 60
Nye Prøvebøger m. Byens
største Udvalg sendes
overalt.

CHR. KASTRUP
NIELSEN
Tømrermester
Forchhammersvej 2 —

Central 15.480

AXEL HANSEN
Malermester
Thurøvej 7 -

Gothaab 506 x

I. C. HANSENS
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 - 35 78

NØRHOLM & LEMMING
Dørlukkerfabrik
Skt. Pedersstræde 41
C. 35 28

»S I M O«
aut. FORD Forhandler
Finsenvej 50 - C. 26 04

INGOLF SØRENSEN
Malermester
Bindeleddet 40
Bagsværd - Tlf. 98 50 48

HANS V. LARSEN
Tømrermester
Carl Langesvej 54
VAIby 87 26 x

V. A. BUCH
Blikkenslagermester
Aalekistevej 218
DAmsø 22 91

KNUD AAGESEN's
AUTOVÆRKSTED
Kongevejen 7 - Virum
Telf. 84 77 61

I/S SANDØE
Malerfirma
C. Klarskov Jensen
Lyngby Hovedgade 44
Telf. 87 03 86

POUL LARSEN's
MASKINSNEDKERI
Krostræde 9 - Kastrup
Telf. 50 27 97

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI og LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

EINAR JENSEN
Murermester
Pile Allé 7 - VEster 60 27

A/S H. SINDBY & CO.
Reventlowsgade 12
EVa 95 95

TAASTRUP NY TØM¬
MERHANDEL
Buchardt Jørgensen
Roskildevej 44
Taastrup - Telf. 99 04 73

N. A. JACOBSENS
MASKINFABRIK
Poppelgaardsvej 4
Søborg 62 21

MASKINFABRIKKEN
MICROMAX
Knapholmen 7 - Herlev
Telf. 94 24 00

Torkild S. Rasmussen
MURERMESTER
Glentevej 54 - TAga 360

HELGE OLSEN's
Cylinder-Service
Klingenberg 5
Slagelse 12 05

AAGE BRUUN & SØN
Trævarefabrik
Set. Pedersstræde 10
BYen 20 79

ROBERT RASMUSSEN
Malerfirma
Skt. Gjertrud Stræde 6
C. 202 — 11.302

CHR. OLSENs
AUTO-VÆRKSTED
Roskildevej 5
Hedehusene — Telf. 10

HELGE RASMUSSEN
aut. Elektroinstallatør
Østergade 14
Hedehusene — Telf. 58

P. JACOBSEN
Smedemester
Vinkelvej 8
Fredensborg 318

KIELSEN RADIO &
TELEVISION-TEKNIK
v. Ingeniør A. Kielsen
Grundlagt 1922 - Palæ 677^
Gothersgade 154 St.
Ved Forevisning af Med"
lemskort ydes 10 pet. Raba

BØRGE ANDERSEN
Tømrermester
Allerødvej 15 - Allerød
Telf. 23

HARALD CHRISTENSE»
Malermester
Lærkevej 9 — Sorø
Telf. 979

Hilsen fra
Københavns

Malerlaug

Hilsen fra
Dansk
Formerforbund

Besøg Danmarks
smukkeste restaurant
„ Skovriderkroen"
Helrup 6340

J. Høeghs
Lakrids- og .

Sukkervarefabriker /s

Steen Otto
Smedemester
Svinninge
Tlf. Svinninge 82



Ærestavle

Stenhuggermester Niels Jensen, Aarhus,
40 år i C. U.K.

Vor gotle naverbror, stenhuggermester Niels Jensen,
kan d. 26. april fejre sit 40 års medlemsskab i C. U. K.
Niels Jensen rejste som ganske ung svend til Tysk¬

land i 190(5 sammen med en sadelmager, som dog i
Hannover fik hjemve. N. J. indmeldte sig i C.U.K, i
Hannover, og her arbejdede han bl. a. på byens råd¬
hus, og de søjler han her huggede i sit ansigts sved,
står den dag i dag trods to verdenskrige. Senere ar¬
bejdede og valsede han i Bayern og Wiirtemberg, var
en tid i den gamle by Hameln, og sammen med en tysk
kollega startede de et stenhuggeri i universitetsbyen
Jena, med marmor som speciale, men så kom krigen
1914, og da Niels var udlænding måtte han i 1915 sige
farvel til det hele og rejse hjem til Danmark, og efter
et par års arbejde som svend, startede han sammen
med sin svoger det kendte stenhugger firma Jensen og
Nielsen i Aarhus.
Niels Jensen har været et meget virksomt medlem

af Aarhus afdeling, i mange år var han afd.s gode
sekretær. Mange andre tillidshverv har han haft gen¬
nem årene, men naverne er vel dem, som står hans
hjerte nærmest, og når han i hulen er sammen med
kammeraterne og bagefter indtager sin plads i den
eksklusive klub »De tre små sorte«, så går det løs
»ned sange og minder fra ungdomsdagene.
Vi håber endnu i mange år at kunne muntre os med

vor gode kammerat og ønsker ham hjertelig til lykke
På <kigen, med tak for årene, der svandt.

Aarhus afdeling af C.U.K.

25 år i C.U.K.

Litograf Svend Dige, Rytterskolehøj 4,
Brh., København, kunne den 17. febr.
notere sit 25 års medlemsskab i C.U.K.
I 1925 snørede Svend Dige sin rand¬

sei og drog mod syd og kom til Kiel,
hvor han blev et stykke tid, drog så
videre til Hamborg og Kassel, men det
næste sted, han var i længere tid, var
i Iserlohn i Westfalen. Han var glad
for at være her, men andre svende
mindede ham om Rhinturen, og da der
i 1928 var presseudstilling i Køln, var
det jo klart at han som litograf måtte
have dette med. Derfra gik turen ti!
Basel, hvor der også var brug for en
dygtig litograf, og senere måtte han

selvfølgelig til Zürich, Luzern og videre til Bern, hvor
han traf Th. Jespersen, Emil Sørensen og H. P. Frand¬
sen.
Så gik det nordpå, og da han i Paris havde en

kusine, som havde plads i huset hos en millionær,
havde han jo ikke svært ved at få føden i denne by.

gik hans rejse til Bruxelles og over Tyskland hjem.
^ven(i ]jjge jlar kun gode og glade minder fra sin
rejse og ville ikke for alt undvære de år som farende
?vend. Han har altid været en god og trofast svend
I C.U.K., han var bl. a. skramleriforvalter i Hamburg
1 2 år og i Københavns afd. i 5 år, og det var også

ham, der opbevarede Hamborg afdelings runde bord
til det blev muligt at få det sendt ud af landet og ned
til dets retmæssige plads i Hamborgnavernes hule.
Københavns afdeling siger dig hermed tak for de

første 25 års medlemsskab i C.U.K, og håber at vi må
være sammen med dig i endnu mange år.
Diges jubilæum bliver afholdt i hulen lørdag den

18. april kl. 20.
Københavns afdeling.

25 år i C.U.K.
Et kendt og skattet medlem af Horsens afdeling,

montør Rudolf Wittorff, Sportsallé 9, Horsens, kunne
den 1. marts fejre sit 25 års jubilæum som medlem af
C.U.K.
Efter sine vandreår kom Wittorff til Horsens, hvor

han indmeldte sig i 1934, og han var en længere år¬
række afdelingens kasserer. Wittorff nyder stor an¬
seelse overalt som den gode håndværker og kammerat
han er.

Hjertelig til lykke.
Horsens afdeling.

Hovedbestyrelsen bringer såvel Niels Jensen, Aar¬
hus, som Wittorff, Horsens, og Svend Dige, Køben¬
havn, sin hjerteligste lykønskning med jubilæet og
takker for god indsats i vor organisation.

For H. B. for C.U.K.:
Jens Jørgensen, formand.

Waldemar Petersen, sekretær.

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

tes og bedes alle afdelingskasserere om at indsen¬
de deres regnskab til mig senest den 10. april.
Det er alle afdeJingskässereres pligt, uanet om
de aflægger regnskab til hovedkassen års-, halv¬
års- eller kvartalsvis, at indsende deres revide¬
rede regnskab for den periode, som afsluttes den
31. marts, senest 10 dage efter kvartalets slutning
iflg. vore loves § 55.
Ingen afdeling må mangle ! Husk sidste frist er

den 10. april!
De nye C.U.K. love, gældende fra 1. juli 1958,

er udsendt til alle afdelinger i februar måned di¬
rekte fra bogtrykkeriet. Hvis din afdeling ikke
har modtaget disse, bedes du omg. reklamere til
H.K. Lovene bedes uddelt til samtlige medlem¬
mer. Hovedkassereren.

Malersvende til Düsseldorf
Et af Düsseldorfs største malerfirmaer, Sich-

termann und Edelmann, har altid brug for dan¬
ske malersvende.
Henvendelse til
Otto Krøll, Eisenstrasse 35, Düsseldorf.

L.



t
Vi har haft den sorg at miste to gode svende,

Rasmus Sørensen,
der blev bisat fra Bispebjerg krematorium den
26. februar, og

Albert Kristiansen,
der begravedes fra Bispebjerg søndre kapel den
8. marts.
Vi mistede her to gode og prægtige svende,

der vil blive dybt savnet.
Æret være deres minde.

Københavns afd.

Lørdag den 7. marts er vor gamle trofaste na¬
verbror og mangeårige formand,

tømrer Gustav Frederiksen,
afgået ved døden. Han var født i Oslo den 18.-
6.-74 og tilmeldtes i Kiel den 25.-8.-1917. Han
forsømte intet møde og forstod at sætte sin vilje
og mening igennem, når det gjaldt C.U.K.s vel.
Den 12. marts fulgte vi Gustav til hans sidste
hvilested på kirkegården Eichhof i Kiel.
Hans navn vil blive holdt i ære af

Kiele r-a fdelingen.
Vor gode naverbror,

urmager L. Licht,
er afgået ved døden på De gamles Hjem i Silke¬
borg. Bisættelsen foregik i dybeste stilhed.
Ære være hans minde.

Silkeborg afd.

Min hjerteligste tak til Københavns afd. og dens
medlemmer, som viste så stor deltagelse ved min
mands begravelse.

Grethe Kristiansen.
Min hjerteligste tak til naverne for udvist deltagelse

ved min mand, snedker Basmus Sørensens begravelse.
Ida Sørensen.

Velkommen til

Landsnaverstævne
i Odense

den 17.—18. maj (1. og 2. pinsedag 1959)
PROGRAM:

1. pinsedag: Deltagerne mødes i Højskoleforeningen,
Slotsvænget, mellem kl. 10—12.
Delegerede kommer til møde i »Hulen«, Billard¬
cafeen, Pantheonsgade, der afholdes fra kl. 10,30
-—12. Derefter frokost i Højskoleforeningen kl.
12,30 med medbragt madpakke. Smørrebrød kan
bestilles.
Efter frokosten arrangeres to ture, een til »Zoo
Tivoli« og en til »den fynske Landsby«. Middag
kl. 18,30 pre. i Højskoleforeningen. Menu: suppe,
steg og is å 10 kr. pr. kuvert. Derefter selskabeligt
samvær og dans til 4 mands orkester.

2. pinsedag: arrangeres tur med busser gennem Fyens
smukkeste egne.
Der startes fra banegården kl. 9 til Svanninge
bakker og Faaborg, derefter til Brahetrolleborg
slot, frokosten nydes paa Korinth kro kl. ca. 12.
Hjemkost kl. ca. 14,30.
Frokost: Sildemad — Bøf Stroganof — Ostepind.
6,50 kr. Indtegning til de forskellige arrangemen¬
ter må snarest meddeles Odense afd. Stævnemær¬
ker 2 kr. pr. deltager.
Busturen koster 7 kr. pr. deltager.

Gode naver, fra Hammerfoss til Durban og fra Van¬
couver til Stockholm! Alle naver! hvor I end bor, vel¬
kommen til landsnaverstævne i Odense til pinse, tag
randsien på ryggen og pigen under armen og mød op.
Vi Odense-navere vil gøre alt, hvad vi kan for at det

kan blive et godt stævne.
Med kraftig naverhilsen.

Odense afdeling.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Alle møder og fester er i hulen
i Berejstes hus, EmiHegade 7.

Lørdag den 18. april afholdes jubilæumsfest for Svend
Dige i anledning af hans 25 års medlemsskab
C.U.K. Der er fælles kaffebord og vi møder tal¬
rigt op og hylder en god svend.

Lørdag den 25. april er der svendeaften.
Ang. stævnet i Odense vil nærmere oplysning kunn1-

fås hos bestyrelsen, når vi hører fra Odense,
vil så se, om der bliver nok til en fællesrejse.
Formånd: Th. Basmiissen, Pilekrogen 17, Herlev-
Tlf. 94 40 02.

„ ,

Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV. Tlf. ÆG 15'—

Vor litteratur og mindesamling
Nu da Jacob Monrad er fratrådt som formand f°'

litteraturudvalget, grundet alder, og jeg er blevet hans
afløser, kan jeg ikke andet, end udtale min forbavselse
over, hvad han har formået at samle af rejsebeskri¬
velser, skrifter, fotografier og meget andet. Han na
her gjort et arbejde, som vi alle må sige ham tak for-
Denne samling, som jeg håber vil vokse under nu
ledelse, vil til sene tider kunne fortælle efterverdene
om naverliv og naverfærden. Det er en skat, som
alle må hjælpes ad med at gøre så stor og righoW's
som mulig. Derfor opfordrer jeg alle, som endnu ikK
har gjort det, til at sende mig rejseerindringer ogop
levelser. Skriv det, og bryd jer ikke om, hvis I lkK
er vant til at skrive, alt bliver modtaget med gi®^ '
og måske netop det, I kan sende, er det mest være
fulde. Jeg ved det er svært at skille sig af med '<£er(j
minder, men gør det alligevel, hvis 1 ligger inde nie
fotografier eller andet, som har værdi for os. Alt hv^.
der vedrører naver og rejseliv har værdi. Tænk på>
ofte smider uindviede arvinger ting væk, som $aI1.
melt ragelse, måske ting, som vi kunne bruge i v0
arkiv. Lad det ikke gå sådan med det du liar vedrP
rende dit rejseliv. Jeg opfordrer også I yngre til «
sende det I har, husk at det også engang kommer
at høre fortiden til. Hvad I sender vil blive indtø
med jeres navne, så I selv, på denne måde, vil fa ®
plads i mindesamlingen. I håbet om at alle vil
betydningen af denne samling, sender jeg forven
ningsfuld min kraftigste naverhilsen.

William S c h m i d t,
Egelykkevej 7, Vanløse, København. Tlf. DAmsø 73U

Litteraturudvalgets nye
formand, møbelsnedker
William Schmidt, Ege-
lykkevej 7, Vanløse, der
afløser fabrikant Jacob
Monrad som formand
for C.U.K.s litteraturud¬
valg er født 8. juni 1891)
i København og ind;
meldtes 1920 i C.U.K- i
Trondhjem, næste år kan
han altså fejre sit 40
års medlemsskab.
William Schmidt, eller

»Kong Schmidt«, som
han populært kaldes,

begyndte sin navertid i Norge, for derefter at
gå syd på til Tyskland, Schweiz, Frankrig og
Spanien, og hans flerårige ophold i udlandet
blev rigt på oplevelser, hvad han i sine digte i
D.f.S. ofte har tilkendegivet. Han har været for¬
mand i de daværende afdelinger i Danzig og
Strassbourg, arbejdet i Bern og Winterthur, pa
valsen til Nizza, arbejdet i Leipzig, Hannover,
Köln og Paris, og det blev byernes by som vandt
hans hjerte og hvor navnet »Kong Schmidt«
blev ham påhæftet. Bed.



»Den farende Svend» går over hele verden Svende, der vil ud

Yndig smedelærling. — Almindeligvis betegner man jo ikke smede- og maskin-lærlinge som »yndige», men når talen er om den 18-årige lærling, Kirsten HectorNielsen, Odense, er glosen på sin plads, hvilket, enhver jo kan overbevise sig omved at se på dette billede. Hun har været i lære i to år, vil være ingeniør og vil
vældig gerne foretage en rejse til Østen.

Hvordan er det med mulighederne i Tyskland
I øjeblikket bliver der talt meget

°ffi, hvordan det forholder sig med
arbejdsmulighederne syd for Dan¬
mark. Jeg selv har på grund af syg¬dom ikke været i stand til at få de
oplysninger, som jeg ellers plejer,
Jflen nu, efter at jeg kom hjem tilDüsseldorf igen, er jeg i færd med

få alt det klaret, som ellers skul¬le have været gjort for et stykke tidsiden.
Fra Håndværksrådet i København

?S forskellige C.U.K.-afdelinger har
Je8 fået henvendelser fra unge rejse¬lystne svende og i flertal er det elek¬
trikere og snedkere, der vil ud. Jegtalte så med de forskellige folk på
arbejdsanvisningskontoret i Düssel¬dorf og fik følgende resultat:
, Bygningshåndværkere må ikke
*°nime før 1. april, for elektrikereer der kun muligheder, når de vil
arbejde i bygningsfag, det vil sige,at der er arbejde nok til alle indu-
aK fagfolk, men c'er er i øjeblikketabsolut ingen mangel. At vi ikke
Rangler industrifagarbejdere herne¬de i det vesttyske industriområde,kan man forklare med, at der har'®ret et meget stort kontingent af
•'"ejdsvillige folk fra alle verdens-
Jørner, og nu, da højkonjunkturenr ved at gå over til det mere nor-

u ale, har industrien selvfølgelig ik

j^'lvfølgelig spiller her den stadif
t,^jnskridende automation også en

Resultatet er således, at vi godt
har brug for bygningshåndværkere,
men ikke før den 1. april. Særlig
godt vil det blive i år inden for m a-

lerfaget.
Det ville glæde os, hvis vi fik til¬

gang af en del unge svende i år, så
vi bliver en ordentlig flok, der kan
tage imod Københavns afdelings rej¬
seselskab, som vi venter lier søndag
den 28.-6.
Men iøvrigt sker der jo en masse

andre interessante ting hernede hos
os, og derfor vil jeg gerne bekendt¬
gøre Düsseldorfs udstillingsprogram
for i år. Der er 16 messer og udstil¬
linger, men det der bliver mest in¬
teressant er sikkert den IV. konfe-
renz af international sundhedsud¬
dannelse, i forbindelse med en ud¬
stilling, i tiden fra 3. til 9. maj.

Så følger den 10. fagudstilling for
Hotel- og Restaurationsfag fra 29.
august til 6. september. Den inter¬
nationale fagmesse for kunststof 59
bliver nok det mest interessante og
bliver ventet med stor spænding (fra
17. til 25. oktober).
Men vi har jo heller ikke så langt

til byen Køln ,og foran mig ligger
dens terminskalender med 8 forskel¬
lige messer og udstillinger og her
lidt af det interessanteste: Fra den
17. til 21 .april starter »INTERZUM«
en messe for tilbehør af møbler og
polstermøbler. Så følger fra den 1.
til 23. juni, en udstilling om ung¬
dommens fagvalg. Den 6. internatio-

Formanden for C.U.K, i Zürich,
Hans Rasmussen, beder mig om på-
ny at gøre svendene opmærksom på,
at det er nytteløst at rejse til Schweiz
for at arbejde, uden først at have ar- .

bejds- og opholdstilladelsen i orden
hjemmefra. Der er ovenikøbet nu
indført skærpede bestemmelser over
for udlændinge. Ligeledes bør de un¬
ge håndværkere, skriver H.R., have
arbejdet nogen tid som svend, så¬
ledes at de kan gøre sig gældende.
Såvel de schweiziske som de tyske

dagblade vrimler med arbejdstilbud,
og det er klart at man først sørger
for alle ledige i de pågældende lan¬
de kommer i arbejde, før man anta¬
ger udenlandske håndværkere.
Det milde forår har skruet for¬

ventningerne op om tidlig udrejse,
og når dette nr. af D.f.S. kommer
svendene i hænde, er tiden vel også
dertil. De første svende, der rejser
til Schweiz på udveksling, er to ma¬
lere fra København. De afrejser den
1. april, og dersom det gode vejr
holder vil mange svende hurtigt føl¬
ge efter.
Jeg gentager, at de svende, som

har lyst til at rejse ud på udveks¬
ling (der er Tyskland, Schweiz, Øst¬
rig, Holland og Frankrig at vælge
imellem) bør snarest skrive til Hånd¬
værksrådet, H. C. Andersens Roule-
vard 20, København V.
Ved flere lejligheder har der også

vist sig en anden god måde at få ar¬
bejde i Tyskland på, nemlig ved at
henvende sig direkte til Arbeitsver-
mitlung, Frankfurt a/M, Escherhei-
mer Landstrasse 1—7, Tyskland.
Men, gode svende, lad der ligge

alvor bag tanken om at komme ud.
Jeg vil regne med, at ikke engang
halvdelen af dem, der henvender sigtil os om vejledning, fører beslut¬
ningen videre. De begejstres i øje¬
blikket, sætter derefter flere men¬
nesker i sving for at finde arbejde
til dem o.s.v., og så rejser de ikke
ud alligevel.
Fra Kiel skriver Emil Jensen:

Ang. arbejdsforholdene og mulighe¬
derne skriver jeg i den nærmeste
tid. Arbejde er der nok af overalt,
og i de forløbne 500 år er ingen rej¬
sende håndværkssvend død af sult
på landevejen, det er jo heller ikke
nødvendigt, at der hver dag står flæ¬
skesteg med rødkål eller røræg med
skinke på bordet, engang imellem
smager et stykke rugbrød også godt;vi skal nok være svendene behjælpe¬lige og Kiel er en dejlig by for en
ung håndværker...
Jeg henviser iøvrigt til Otto Krølls

artikel. Red.

nåle Herremodeuge i tiden fra 30.
august til 1. sept., samt den interna¬
tionale husgerådsmesse fra den 11.
til 13. september, er ligesom INTER¬
ZUM, kun beregnet til fagfolk. Så
følger ANUGA fra 26. sept. til 4. okt.
og en vesttysk bureaufag-udstillingafslutter programmet i Køln.
Med naverhilsen. Otto Krøll.

Læs disse gode råd !



FORENING SMEDDELELSER

Frederiksværk. Torskegildet den 21.-2. På grund af
et par bestyrelsesmedlemmers sygdom måtte gildet
udsættes til ovennævnte dato, og da tilslutningen var
stor, blev det til hulen tilstødende lokale i hast om¬
dannet til gildeshal. Et stort forarbejde var gjort af
vært og værtinde, men det var i orden, da formanden
kunne byde de ca. 30, hvoraf 4 fra Hillerød, velkom¬
men til det veldækkede bord. Der var en herlig stem¬
ning hele festen igennem. Vi sendte en venlig tanke
til vor sekretær, der p. t. befinder sig på hospitalet.
Festen sluttede med kaffebord og sang og naverspind.
På mødet den 7.-3. fastsattes generalforsamlingsda-

gen til lørdag den 2. maj kl. 19,30 i hulen med sædv.
dagsorden. Evt. forslag må være formanden ihænde
senest den 31. april.
Med venlig naverhilsen.

Laurits Pedersen, fmd.
Göteborg. Göteborg-afdelingen henstiller til alle si¬

ne medlemmer at møde talrigt op til møderne i april,
da vi har mange sager at tage op, når nu foråret kom¬
mer, bl. a. har vi jo tuden til naverstævnet i Odense i
pinsen, hvor vi gerne skulle blive mange herfra. El¬
lers går alt sin vante gang nu, hvor vinteren ventes
at være slut. Vort naverslot og hulen er snart ikke til
at kende igen.
Med naverhilsen. Erling Laursen, sekr.
Hillerød. Ordinær årlig generalforsamling afholdes

i hulen lørdag den 18. april kl. 19,30 (ikke som før
skrevet den 11.). Dagsorden efter lovene. Vi håber på
stort fremmøde.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
København. Lørdag den 21. februar afholdt afd. sin

årlige fastelavnsfest for naverpigerne og der blev gået
til sagen med at få tønden til jorden, og det blev Elsa
Jensen, som blev kattedronning. Derefter blev der vist
film og farvebilleder fra vore ture til Sverige, Tysk¬
land, Århus, Frederiksværk og Slagelse, de var opta¬
get af »Klejnesmeden«, men på grund af hans sygdom
måtte Th. fremvise dem. Derefter fik vi besøg af et
par farende svende, som senere viste sig at være fru
Rasmussen og fru Sahl, og så gik dansen til kl. 4 om
morgenen. Det . ser ud til, at svendene med svendin¬
derne føler sig godt til rette i vores nye hule i Berej¬
stes Hus.
Svendeaftenen den 28. februar var også godt besøgt.
Med kraftig naverhilsen. Thorkild.
Odense. Hulemøde afholdtes 14. marts 1959. For¬

manden bød velkommen, talte lidt om foråret og na¬
vernes længsel efter at komme ud, og sluttede med at
udbringe et leve for C. U. K.
Derefter oplæste formanden programmet for lands-

naverstævnet i Odense, det gav anledning til nogen
diskussion, der virkede lidt nedstemmende, eftersom
naverne tidligere havde valgt et festudvalg, der sam¬
men med bestyrelsen skulle tilrettelægge stævnet. Mø¬
det sluttede med nogle af vores gode naversange. Den
2. lørdag i april er der generalforsamling, som begyn¬
der med vor medbragte lommemad kl. 6.
Med naverhilsen.

Tage Jakobsen, sekretær.
Randers afdeling havde lørdag den 7. marts kegle¬

spil i Haandværkerforeningen og det kan vel nok væ¬
re, at det blev en af de store dage, næsten alle svende¬
ne var mødt med pigerne, og det kan vel nok være, at
kugler og keglerne fik at føle, at det var naverne som
spillede kegler. Efter en haard dyst blev kegledron¬
ning og konge kåret, og det var fru og hr. snedker
Rich. Christensen, som blev dette års mestre. Efter
spillet samledes vi så i hulen, hvor vi fik smørrebrød
og en lille »Aalborg«, og det kan vel nok være, at
stemningen blev sat i vejret. Sangene lød, så man
skulle tro, at vi var mange flere end vi egentlig var.
Det blev en herlig aften, som vi må se at få nogle
flere af, og det kan sagtens lade sig gøre, når blot
svendene vil møde frem den første lørdag i hver må¬
ned, for, som der står i en af vore sange »i hulen vi
svendene finder med det gode, det gamle humør«.
Husk det, Randers C.U.K.-svende, og mød så frem
lørdag den 4. april l il hulemøde kl. 20,00.
Med naverhilsen. »Knast«.

Silkeborg. Hulemøde lørdag den 14.-2. lit mægtig
godt besøgt møde, med alskens gemytlig uridernoio-
n ing, Åh,-hvor er det synd for de medlemmer, so
glemmer eller ikke gider ga ud i den herlige f™? ,
tidlige forårsluft, vi var ikke mange, men et lille K
der kunne synge de gamle naversange, og tømme c
bæger for de fraværende og på deres velgående.
de anede, hvor sjovt vi havde det på vore huleaftene ,
ville de møde op, alle uden undtagelse. ,.

Hulemøde lørdag den 14.-3. En rigtig og gemjti o
aften med sang og kling-klang, fjernsyn og nærsyn <>=>
ja, vi røber intet, bare synd for de fraværende,
gang generalforsamling lørdag den 11. april i huiei,
Den folkelige Forsamlingsbygning. .

Kom og stem, det gælder nemlig vores altid ærei
og aggressive formand, malermester Simonsen, og a
lerunderdanigst nedenstående sekretær, samt reviso
Krølle, som formodentlig ikke står for fald. Resten <
bestyrelsen må vi så døjes med til efteråret, men ui
ske lov, der imellem har vi sommer. Men altså mød
lørdag den 11. april med godt humør og emblem Pa'
Velkommen svende!
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekr.

Stockholm. Det nye år er begyndt på en gflls.K
udmærket måde for os her i C.U.K., bl. a. med H
besøg i hulen. I februar havde vi en kombineret sve
de- og æresaften, to af vore »gamle« svende fyldte < •
Ottoson blev 50 og Frits Sjörsted blev 75 år. rrl .

kunne dog ikke være med, da han f. t. er indlagt
hospitalet, vi fik en hilsen fra ham gennem
Malmquist. Aftenen fik et strålende forløb, stemning
var høj, naverne var i god form, og som altid j>
det en uforglemmelig aften. Vi havde også hilsener i «
Ferdinand og Svend Blær (!), der var kommet pa d
søg fra Vancouver afdelingen. Vi har også afholdt ^
danseaften med mange mennesker, en knippel godte
sagde alle, særlig vore norske venner, som var in
teret. En lille skærv blev det også til, de indgår i
50 års jubilæumsfond og naverstævnedag — det
først om nogle år, men vi forbereder i god tid.
Med kraftig naverhilsen.

Willy Brandt, seler-
Vejle. Husk vi har huleflytning lørdag den 4. aP'lj

kl. 3 fra café »Wedelsborg« til »Nørreport«. Koni Sl
mange som muligt og tag den høje hat på.
Med naverhilsen. Løv

Uddrag af H. B.s protokol.
5. marts: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

tokollen godkendtes. — Formanden havde haft ')CS/".
af vort medlem Peter K. Hansen, Lillesand, Norge, «
bad hilse overalt i C.U.K.-afdelingerne. — Der v
breve fra Otto Krøll, Düsseldorf, H. C. Andersen,
lev, Jørgen Schaffer, Württemberg, fra Aalborg. H®1'
værksrådet meddelte, at malersvendene Ole Han®,
og Jørgen Clausen, begge København, den 1. april rej
ser til Schweiz på udveksling. — Brev fra en naV(iy
bror, der sammen med andre berejste vil starte en •
afdeling i provinsen. — Indbydelse til Helsingør-®
vernes 40 års jubilæum den 14. marts. — Los Angel
Naverklub fejrer 25 års jubilæum i april. — Fon»1' .

den udtalte sig anerkendende om direktør Rosenbei^
Håndværksrådet, der den 28. marts fylder 50 år-
Hovedkasserer Kurt Bjerregaard oplyste, at 11101
Wittorf, Horsens, havde 25 års jubilæum den 1. 1113
— To dødsfald: Gerh. Jønsson, Roskilde, og YlC, .<
Larsen, Hillerød. Derefter debatteredes C.U.K. CO l^c
jubilæum den 3. dec. 1959. Som supplerende til c'eI1n(j
debat var indbudt Københavns afdelings fori^' .j
Thorkild Rasmussen. — Alle afdelinger af C.U.K-.g
blive opfordret til at afholde en jubilæumsfest 10rl
den 5. dec., i København indledes jubilæet med reC '|-
tion og Københavns afd. vil indbyde til fest. Der 1
gives et jubilæumsnummer. Nærmere i kommende n
der. Desuden forskelligt af mere intern karakter.

Waldemar Petersen-

Agitér for, at enhver berejst bliver
medlem af C.U.K.



De to svendes eventyrlige færd
Dietlikon - Zürich, 4.-3.-59.

Gode nav!
Ja, vor tur er nu vel overstået,

den var rig på oplevelser, og trods
det, at revolution var i støbeskeen
snart her, snart der, vistes der os
overalt venlighed. Man blev klar
over, at vi var fredelige danske
håndværkere. Vi havde jo den stør¬
ste lyst til at blive længere i de for¬
skellige lande, bl. a. Irak, Iran, Tyr¬
kiet og Bulgarien, men det lod sig
alligevel ikke gøre. Vi fik taget en
række herlige billeder på turen, de
er ligesom minderne af stor værdi
for os.

Fra Frankrig tog vi ind i Schweiz
igen, og det lykkedes Olav, der er
tømrer, at få arbejde i Geneve —

trods det, at det var først på sæso¬
nen og uden arbejdsbevilling. Jeg
selv kendte jo Zürich godt fra før og

mente det skulle være let at få no¬

get her. Det viste sig' imidlertid at
Være sværere end jeg' havde regnet
med. Der er nemlig för nogen tid si¬
den' kommet strengere regler her i
Schweiz m. li. t. udlændinge, der
uden videre kommer til landet uden
i forvejen at have arbejdskontrakt
osv. i orden. Nå .heldigvis er mit fag
jo temmelig godt her i Schweiz, så
chancen skulle Være der. Alligevel
har jeg i første omgang måttet træk¬
ke mig herud til Dietlikon. Herude i
omegnen af Zürich er det altid svært
at få folk, men jeg må nu ærlig talt
sige, at jeg er godt tilfreds med at
være lier ude på landet. Arbejdet er
interessant og' man kommer let de 10
km ind til Zürich.
Med naverhilsen.

Mogens Norlin.

.

fm

Også på valsen Svende! Læs, vælg og søg!
Den engelske oberst Hamburg:

Norman Jones har lang Herrenfriseur sof. gesucht, sonalabteilung
Vej foran sig. Han be- lieh. Wandsbek, Holzmiih-6 Maurer f. Akk. in Barm-
svnfltr. i ntfnhor on >•; Geschäftsübernahme mög- bek ges. Tel. 75 77 40 / 41eyuuie 1 OKIODC1 in il-

[enstrasse 23 Für unsere Fabrik clektr.
Buchdrucker für einfache Maschin. Nähe Schweizer
Heidelberger Tiegelarbeit Grenze suchen wir 1 Mo¬
gesucht. Tel. 26 44 84 toren-Wickler, 1-2 Mecha-

Konditor wird zum 1 4. oder niker, 1 Dreher 5-Tg.-W.
später ges. auf Wunsch Kantine u. angemessener
Kost u. Zimmer). Café Stundenlohn. Zuschr. erb.
Flessau. Rahlstedt, Rahl¬
stedter Strasse 71, Tele¬
phon 67 2400

Malerpoliere f. Grossbau-Zwei Malergesellen gesucht,
stellen u. Gehilfen f. Bau Kiefer, Malermeist., Schö-
u. Privat ges. (Winterar- nau/Schwarzwald
beit garantier). TelephonSpitzendreher - Werkzeug-
59 77 85 macher - Stahlgraveure -

Tüchtige Feinmechaniker f. Fräser gesucht. Fa. Her-
Präzisionsarb. ges. Fein- mann Nier Kg. (24 b) Ho-
mech. Werkst. Amandus henlockstedt (Holstein)
Keller, Hbg. - Lokstedt,Wir suchen: Spitzendreher

unter W 12174 üb. Obanex
Werbeagentur, Freiburg/
Br„ Ooelhaus

Grandweg 56-58 - Revolverdreher - Ma-
Tischler ges. Bautischlerei schinenschlosser - Maschi-
E. Pateau, Hamburg 39, nenarbeiter - Hilfsarbeiter
Bebelallee 132

Elektriker ges., der selbst.
- Hilfarbeiterinnen - Kon¬
trollarbeiterinnen. J. Wi-

detur til New Zealand,
og er her nået til Diano
Marina ved den italien¬
ske riviera. Både hest
°g rytter er stadig ved
Sodt mod.

Den 30. april er det
•0 år siden, foreningen
^ansk Samvirke blev
stiftet. I de forløbne år
er det lykkedes at ud¬
vikle foreningen til en'evedygtig, verdensom¬
spændende organisati-
°n, og som bindeled
Allein danske ude i

^'erden og hjemlandetlar foreningen udført
overordentlig for¬

tjenstfuldt arbejde.

arbeitet u. evtl. mit Radio zemann & Co. Stgt.-Bad
und Fernsehen vertraut Cannstatt, Quellenstr. 7.
ist. Höchstbezahlt. Lohn.4 bis 5 tüchtige Maurer ge-
Tel. 35 05 69 sucht. Uebertarifliche Be-

Elektro-Monteure für Kund- Zahlung. Baugeschäft Fritz
schaft gesucht. Floerke & Utz, Böheimstr. 24
Tiedemann. Tel. 78 64 72 Wir suchen einen jüngeren,

Tüchtigen, erfahr. Schrift- gewandten Schildermaler
setzer in angenehm Dau- der Schriften aller Art
erstellung sucht: Conrad einwandfrei zeichnet und
Kayser, Wandsbek, Neum.- der Schilder, Plakate,
Reich.-Str. 29-33. 68 80 46 Transparente und Deko-

Maschinen-Tischler perf., rationsstücke nach gege-
spez. Fenster- u. Türen- benen Skizzen entwerfen
herst. f. Zapfenschneider und ausführen kann. Be-
sof. ges. Lohn nach Ver- Werbungen erbitten wir
einbarung. Georg H. Holz, mit Zeugnisabschrift, und
Hamburg 28, Peter Elb- handgeschriebenem Le¬
deich 25. Tel. 78 70 04 benslauf an die Württem-

Wir suchen gewandten, er- bergische Feuerversiche-
fahrenen Schriftsetzer z. rung AG in Stuttgart,
baldmöglichst. Eintritt Or- Postfach 60.
ganon-Druck Gmbh Ham¬
burg-Wandsbek, Litzow-
strasse 39

Bäckergeselle gesucht, flott
und gesetzt. Först, Fuhls-Gesucht tüchtige, jüngere
büttl. Str. 135, Ruf 61 59 87 Maler. W. Essig, Tramstr.

Gute Maler für Privatarb. 2, Zürich 11.
gesucht. Otto Schmarje,Gesucht per sofort 2 tüch-
Hbg. 13, Badestr. 19, Tel. tige Zimmerleute. Jul.Mä-
44 38 67 — 45 12 35 der, Zimmerei, Zürich 11

Maler gute Fachkräfte, ges. / 51
Heinr. Heidorn, Hamburg-Sofort gesucht tüchtiger
Blankenese, Tel. 86 12 75 Zimmermann in Dauer-

Perfekt. Linoleumsleger ge- Stellung. K. Meier, Holz¬
sucht. Carl Jensen, Lino- bau, Sünikon-Steinmaur.
leum - Tapeten, HamburgGesucht per sofort o. nach
1, Ernst-Merck-Strasse 2. Uebereinkunft tüchtiger
Ruf 24 28 47 /48 " " — '

Handsetzer perfekt in An¬

Schweiz:

Bäcker evtl. Bäcker-Kon¬
ditor. P. Isliker, Bäckerei,

zeigensatz, ges. Schriftl. o. Konditorei, Neugasse 41,
persönl. Bewerbungen er- Zürich 5.
beten. Verlagshaus DIEGesucht ein junger Bäcker
WELT, Hamburg 36, Kai- per sofort. Müller, Zolli-
ser Wilhelm-Str. 16. Per- kon b. Zürich.

... men vi er håndværkssvende
glade ...

»Naverne« faldt godt til i Tyskland.
I en artikel i Frederiksborg Amts
Avis hedder det bl. a.: Tyskland har
i århundreder været lærestedet for
danske håndværkere, og' dette land
var målet for de fleste »navere«, som
i forrige århundrede begav sig ud
»på valsen«. Mange af de danske
håndværkere fandt sig så godt til
rette i de fremmede forhold, at de
slog sig ned for stedse ,og endnu fin¬
der man mange danske håndværks¬
mestre i større tyske byer, navnlig
Berlin, Hamborg, Køln og München
— blandt dem er der både snedkere,
bogtrykkere, buntmagere, snjede,
skræddere, malere, blikkenslagere og
kobbersmede. Kendte navne blandt
disse er: Snedkermester Hans Thom¬
sen, Hamborg, møbelfabrikant C.
Eriksen, Hamborg, blikkenslager Mi¬
chael Dreyer, Køln, kobbersmed Pe¬
ter Basmussen, München, arkitekt
Achilles, München, og bogbinderme¬
ster Steffens, Bayern.

Fin festaften i Helsingør. Klub for
berejste Håndværkere i Helsingør
fejrede lørdag den 14. marts 40 års
stiftelsesfest i Industriforeningen.
Det blev til en herlig festaften med
sprudlende livsglæde. Ved festmid¬
dagen holdt formanden gennem de
sidste 20 år, farvehandler Ludv. Ber¬
tram, festtalen, hvori han bl. a. pri¬
ste det kammeratskab der fandtes
blandt naverne og rettede en tak til
alle de medlemmer og virksomheder,
bl. a. Skibsværftet og Wiibroe bryg¬
geri, der havde medvirket til at ska¬
be verdens dejligste og mest sær¬
prægede naverhule. Dagen efter, på
klubbens egentlige stiftelsesdag, var
der reception, og den blev lige så
vellykket som festaftenen. Blandt
gratulanterne her var H.B.s formand
Jens Jørgensen, der overrakte C.U.
K.s smukke bordbanner. En stor
overraskelse var det, da Blochers
børneorkester fra Tyrol (en far og (i
dejlige børn) entrede hulen og gav
en række numre til bedste. De be¬
lønnedes med bragende bifald og
klingende mønt.



Fra Aalborg til Wien (fortsat)
Lørdag den 14. juni. Vi sov alt

for godt, da Herbergsfatter kom og
sagde, at nu skulle vi stå op, da
var kl. 8 og kl. 9 var vi på vej ud
af Kassel, vi så en del huse der var
bombet, meget var igen opbygget.
Vi fandt vejen til Bad Hersfeld,
men vejen havde en stor stigning,
så vi måtte trække, stadig opad, da
kl. var 12 havde vi kun kørt 15
km, her fandt vi en købmand, og
for engangs skyld købte vi to fla¬
sker øl og en dåse sardiner i olie,
så fik jeg madkurven frem og vi
spiste frokost med god appetit. Ef¬
ter en times ophold kørte vi vide¬
re, vi nåede Meltungen i Fulda-
dalen kl. 15.
Søndag den 15. juni. Kl. 7 stod

vi op, og vi forlod Meltungen kl.
8,30; vi skal nu køre med udsigt
over Fulda-dalen hele dagen, og da
det er søndag er alt roligt, kun bi¬
lerne suste forbi os på vejen. Der
er 52 km til Bad Hertzfeld, vi kørte
op og ned i bakkerne, som var
større end vi kunne tage dem, men
vi gik os en cykeltur, en herlig tur,
som ikke kan beskrives, men skal
ses, vi var nu blevet sultne, mad¬
kurven har vi og pålæg har vi og¬
så, men vi har ingen brød mere,
vi må køre videre, kammerat, til
vi får fat på noget brød, landsby¬
erne ligger så tæt på hinanden,
men hvad kan det hjælpe, det er
jo søndag i dag, og bagerne har
lukket, vi hørte kirkeklokkerne rin¬
ge nede i dalen, mens vi to gamle
naver sidder i sadlen. Ved middags¬
tid kom vi til en landsby som hed
Lisbenhausen, og der fandt vi et
gæsthus og der gik vi ind for at
spise frokost, der sad fire gæster,
som vi kom i snak med. Vi bestilte
3 stk. brød og et stykke leverpølse
og et glas øl til os hver, og bedst
som vi sad og spiste kom værten
hen til os og sagde, at vi skulle
tømme vore glas for vi skulle have
mere øl, og det gentog sig 3 gange,
og vi fik 2 cigarer hver, og na gæ¬
sterne gik, kom en af dem hen og
gav os 2 mark, da vi så var færdig
og ville betale, var alt betalt, vi
takkede så værten og sagde på
gensyn. Vi kørte videre, der er nu
kun 12 km til Bad Hertzfeld, som
vi nåede kl. 15, så ville vi ikke kø¬
re mere i dag, vi opsøgte vandre¬
hjemmet, som vi omsider fandt, det
lå meget højt oppe, vi lod os ind¬
skrive for natten.
Mandag den 16. juni. Kl. 7 var vi

oppe, og efter at have gjort toilette
og dineret, forlod vi vandrehjem¬
met, vi trak cyklerne igennem byen
Hertzfeld, for vi skulle have penge
vekslet, vi havde ingen DM mere,
vi satte vores cykler på parkerings¬
pladsen. Så spurgte vi, om der var
en bank her i byen, vi blev henvist
til Dresdner Bank, som lå i en si¬
degade ,der gik vi så ind og fik 100
danske kr. vekslet; nu har vi penge
igen, ville vi se os om i byen. Efter
rundturen gik vi hen til cyklerne,
men da vi ville køre igen, kom der
en journalist og stoppede os; han
spurgte, om det var os, der havde

været i banken og om vi var dan¬
ske, og dertil svarede vi ja, så
spurgte han om vi talte tysk, ja,
det gør vi, han spurgte så hvor vi
kom fra, og hvor vi skulle hen, og
hvor gamle vi var, og hvor mange
km vi havde kørt, han fik så hele
referatet. Nu skulle vi stilles op til
fotografering, vi blev taget på kryds
og tværs og på langs, han lovede
os at sende Hertzfelder Zeitung til
Ingrid Bausbeck, Giselhergasse 4/28
i Wien, men han glemte at give os
Geschenk, så sagde vi på gensyn,
og satte os på cyklerne igen og
kørte i retning til Fulda. Nu skal vi
over bjergene igen. Et godt stykke
på vejen fremad, kørte en U-bil
forbi os, vi vinkede og den gjorde
holdt et stykke vej foran os, de stod
ud af bilen og tog et billede af os.
Da vi var kommet derhen sprang
vi af cyklerne, og vi præsenterede
os for hinanden, det var dansepar¬
ret Ruth og Knud Sørensen fra Ål¬
borg, boende Willemoesgade 6 og
var på vej til Nürnberg, de var klar
over, at vi var de to 73-årige cykli¬
ster fra Ålborg, der blev igen ta¬
get et billede af os, vi blev invite¬
ret på middagsmad på den nærme¬
ste kro vi kommer til ,de ville så
opsøge kroen og kørte videre, og
vi steg på cyklerne igen. Da vi var
kommet ca. 2 km længere frem,
stod Knud Sørensen på vejen og
stoppede os, vi var da kommet til
en lejrplads og restaurant som hed
Senhytten, et smukt traktørsted,
der blev straks bestilt øl til os, og
bagefter fik vi oksehalesuppe og
koteletter og igen øl, derefter fik
vi kaffe med diverse Steinhager og
Konjakker til ,og fede cigarer fik
vi også, og efter at vi havde under¬
holdt os med hinanden et par timer,
var det på tide for os at komme
afsted igen, men før vi startede tog
de endnu et billede af os, vi så jo
også bedre ud nu. Dermed sagde vi
farvel og tak for god behandling,
så kørte vi, for vi skulle til Fulda
til aften.
Tirsdag den 17. juni. Vi vågnede

kl. 6, da stod solen højt på himme¬
len, vi stod så op, og efter alle mor¬
genformaliteterne kørte vi efter
Würzburg, men det blev en hård
tur, vi måtte over bjerge igen, og
det var flere km opad, ved middags¬
tid var vi ikke kommet mere end
20 km frem, der var en landsby,
hvis navn jeg ikke fik fat på, der
fandt vi en mælkeforretning, og
udenfor i haven stod bord og stole,
det tog vi i besiddelse og købte 2
flasker mælk, og så spiste vi fro¬
kost. Så begyndte Jens at tale om

middagssøvn, ja, han er en søvnig
fyr, vi kørte 2 km længere og smed
os i grøften en times tid, vi måtte
igen trække op ad et bjerg, men op
skal vi jo, kl. er nu 15, og kl. 16
var vi først nået op til toppen, nu
havde vi 4 km ned, og dem kunne
vi køre på frihjul, vi var heldige,
for 3 km før vi nåede Brückenau
fandt vi vandrehjemmet og der
stoppede vi for i dag, da var kl. 17.

(Fortsættes).

Tysklands højeste hvgning er nu tärne ' n<i.
er symbol for haveudstillingen i Dorinj„|0p
Det er 210 m højt, og man kim konline^ jjyi®
i den lille elevator på højre side

man altså Ior!



C.U.K.s adresser
Skandinavisk Central Undentettelsea-Kaase. C. U. K_
København.

O. Ü. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks post¬
konto nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".

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

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

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 3. sal, Aarhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej
22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,Egelykkevej 7, Vanløse. Telf. Damsø 73 09.»Den farende Svend":
Annonce»- og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Tlf. Valby 983. Giro Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn. K.

SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,Kleinhüningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12-14.
Møde hver fredag kl. 20.Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 1 restaurant Hottinger-platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45 Zü¬
rich 4.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand Th. Jespersen, Mühle¬
mattstrasse 35. Al korrespondance til formanden.
Kasserer: Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Ud¬
betaling fra 12.30—13.30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasae
103, 2., (10 a), Dresden A 28.

Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant Wie-

nen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand: Otto
Krøll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til formanden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Re¬
staurant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand:
Andreas Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13.
Kasserer: Harald Schneider, Friedrichsbergerstrasse
45 A, 3, Hamburg. Sekretær: Carl Metzdorff, Ham¬
burg 20, Spargelkoppel, Parselie 3.

Kiel: Formand: Gustav Frederiksen, Muhliusstrasse 72
(24 B). Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möl-
lingsstrasse 17 (24 b). Sekretær: Emil Jensen, Cal¬
vinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaurant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlin¬
ger Kirchplatz 1, 4. sal, München.

Den danske Kolonis læsekreds
I løbet af nogle måneder begynder en ny bogeirku-

lation, og vi vil derfor gerne henlede vore lands¬
mænds opmærksomhed på denne institution, der gen¬
nem sin 20-årige beståen fuldt ud har vist sin beret¬
tigelse ved at holde forbindelsen mellem danske i
Schweiz og kærligheden til det danske sprog vedlige.
Hver 4. uge cirkulerer der en læsemappe blandt med¬
lemmerne, indeholdende i reglen to bøger og flere
illustrerede blade og tidsskrifter, hvorigennem det er
muligt for en billig penge at følge med i, hvad der
udkommer af nyt på det danske bogmarked, såvel af
danske forfattere som af udenlandske bøger i dansk
oversættelse. Enhver kan blive medlem af læsekred¬
sen, også uden at være medlem af den danske Koloni.
Fra Bodensøen og helt ned til Genfersøen, overalt i

Schweiz, hvor der lever danske og dansktalende, har
læsekredsen vundet indpas. Særlig for de lidt afsides
boende landsmænd, der kan savne samkvemmet med
andre danske, imødeses læsekredsens mapper med for¬
ventning og glæde.
Nærmere oplysning om læsekredsen ved henvendel¬

se til lederen, hr. Ingvard Soelberg, Dolderstrasse 30,
Zürich 7/32, eller til Dänisches Institut, Stockerstrasse
23, Zürich 2.

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

Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned

I Malmö modes naverne i hulen i

Värdshuset Bägaren,
Södra Vallgatan 5. Tlf. 23108.

Rudolf Nilsson, medlem af C. U. K.

^ . statsautoriseret elektroii

William Andersen Sl't,«.
statsautoriseret elektroinstallatør

Tlf. 1340
Elektrisk lys og kraft. — Medlem af C. U. K.

RADIO
FJERNSYN

bør købes hos fagmanden. Alt i
radio. Nordsjællands største fag-
og specialforretning. Telefon 225.
Billerød Radio - L. P. Hermansen
Slotsgade 20, Hillerød. Mdl. C. U.K.

Vi byder de skandina¬
viske håndværkersvende

velkommen

RESTAURANT

Zur »Neuen Welt«
Lutherstrasse

KIEL

Cafe »Vet rene Qlas«
Nørrebrogade 64, København N

Byens bedste fadøl
Samlingsted for gamle naver

Ove Andersen

Hotel Strandborg
Strandgade . Frederiksværk

Tlf. 293

Propre værelser . Godt madsted
Have . Hyggelige lokaler. Billard

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

Besøg Hillerød
og nyd kaffen eller middagen på

'Motel Ceidersdorff
vis a vis Frederiksborg slot

Tlf. 38 (flere ledn.)
Værelser med al komfort.
Selskabslokaler.
Sale til fester, kongresser og lign.

Agitér for C. U. K.



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
.Metalstøberier

Poul F. Clausens
Maskinværksted
Sofielimdsvej 40
Glostrup. Telf. 96 31 94
Alt Maskinarbejde og

Reparationer udføres

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENS MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

DANSK LITOGRAFISK
FORBUND
Lindevangs Allé 4

KERAMISK FORBUND
Sdr. Fasanvej 10

C. JØRGENSEN
& SØN
Murermestre
Kornskyldsvej 92
Telf. 50 28 71

Farve- og Tapethandelen
»FASANEN«
Poul Kristensen
Farver og stort Udvalg i
Tapeter
Ndr. Fasanvej 175
GOthaab 96 89

I. C. HANSENS
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 — 35 78

CHR. KASTRUP
NIELSEN
Tømrermester
Forchhammersvej 2
Central 15.480

J. Høeghs
Lakrids- og
Sukkervarefabriker A/s

Nyhavns Færgekro

N3'havn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

VII IKII (Ml#
EXPORT BEER

OSVALD OTTE
Murermester
Glaciet 45, Lyngby
Telf. 87 40 32

NIELS B. NIELSEN
Murermester
Herlev Hovedgade 117 A
Telefon 94 10 23

K. MICHELSEN & SØN
Godthaabsvej 195
FAsan 456
Centralvarme —

Dampanlæg

Herlev Maskinsnedkeri
VALDEMAR NIELSEN
Nørrelundsvej 14, Herlev
Telefon 94 04 17

C. Skovsgaard Sørensen
SMEDEMESTER
Holsteinsgade 53
TRia 12 04

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 46, Glostrup
Telefon 96 29 60

HELGE E. TORP
Glarmester
Buddinge Hovedgade 189
Søborg 46 98

JOHS. PROBSTS EFTF.
Blikkenslagerfirma
Borgergade 14 —

PAlæ 75 49
Rep. af Gas-Badeovne
VILLABYERNES
AUTO-SERVICE
Frode Kristensen
Hvldegaardsvej 61
ORdrup 19 45

TEKNISK BELYS¬
NINGS INDUSTRI
Grønrisvej 12
VAlby 10.642

P. RASMUSSEN
& SØNNER
Peder Skramsgade 7
Minerva 22 60
Grundlagt 18 96
Linoleum - Parket

LONGLIFE
ANSTRYGEREN
Skandinavisk Pensel- og

Børstefabrik
v. Børge Andersen
Menuetvej 1, Herlev
Telefon 94 33 55
Telefon 94 30 05
Specialpensler og Børster
fremst. til alle Formaal

C. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre
Adelgade 31
Central 41 23

SUPERCHROM
Lyngby Hovedgade 76
Lyngby — Telf. 87 57 17

JOTEX
VÆRKTØJSFABRIK
Brostykkevej 180 —
Hvidovre — Telf. 78 19 36

MURERMESTER¬
FORENINGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN
Viggo Stuckenbergsvej 1,
Lyngby — Telf. 87 41 82

Inventa
i^ysKær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

SKAL DI BYGGE

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

KIELSEN RADIO &
TELEVISION-TEKNIK
v. Ingeniør A. Kielsen
Grundlagt 1922 - Palæ <>'"
Gothersgade 154 St.
Ved Forevisning af Me
lemskort ydes 10 pet. Kaba

TAASTRUP
NY TØMMERHANDEL
Buchardt Jørgensen
Roskildevej 44 -o

Taastrup — Telf. 99 04

Seifert's Eftf.
Maskinfabrik
Ch. Johnsen
Symfonivej 20
Herlev, Tlf. 9418 79
Egby Smedie- og
Maskinværksted
Egby Torvegade 3
pr. Glostrup
E. Lindquist
Tlf. 964410

Chemnitz &
Flensberg
Maskinfabrik
Læbæk 57, Holbæk
Tlf. 382

Arnold Just Nielsen
Murermester .i

Rudegaards Allé 22 n
Holte 3060

Orla Hansens
Autolakeri
Kalundborgvej 65
Slagelse, Tlf. 2799X

eller har brug for forbindelse med et eller flere af de fag, som aveiterer her i den FARENDE
SVEND, saa husk at støtter bladet ved at henvende dig til de averterende.



Velkommen til

Landsnaverstævne
i Odense

den 17.—18. maj (1. og 2. pinsedag 1959)
PROGRAM:

1. pinsedag: Deltagerne mødes i Højskoleforeningen,
Slotsvænget, mellem kl. 10—12.
Delegerede kommer til møde i »Hulen«, Billard¬
cafeen, Pantheonsgade, der afholdes fra kl. 10,30
—12. Derefter frokost i Højskoleforeningen kl.
12,30 med medbWigt madpakke. Smørrebrød kan
bestilles.
Efter frokosten arrangeres to ture, een til »Zoo
Tivoli« og en til »den fynske Landsby«. Middag
kl. 18,30 pre. i Højskoleforeningen. Menu: suppe,
steg og is å 10 kr. pr. kuvert. Derefter selskabeligt
samvær og dans til 4 mands orkester.

2. pinsedag arrangeres tur med busser gennem Fyens
smukkeste egne.
Der startes fra banegården kl. 9 til Svanninge
bakker og Faaborg, derefter til Brahetrolleborg
slot, frokosten nydes paa Korinth kro kl. ca. 12.
Hjemkomst kl. ca. 14,30.
Frokost: Sildemad — Bøf Stroganof — Ostepind.
6,50 kr. Indtegning til de forskellige arrangemen¬
ter må snarest meddeles Odense afd. Stævnemær¬
ker 2 kr. pr. deltager.
Busturen koster 7 kr. pr. deltager.

Gode naver, fra Hammerfoss til Durban og fra Van¬
couver til Stockholm! Alle naver! hvor I end bor, vel¬
kommer til landsnaverstævne i Odense til pinse, tag
randsien på ryggen og pigen under armen og mød op.
Vi Odense-navere vil gøre alt, hvad vi kan for at det

kan blive et godt stævne.
Med kraftig naverhilsen.

Odense afdeling.

C. U. K. afdeling stiftet i Svendborg
Efter redaktionens slutning har vi modtaget den

Klædelige meddelelse, at en afdeling af C.U.K, er stiftet
' Svendborg med malermester Ernst Christiansen, Ør-
baekvej 29, som formand, karetmagermester Peder
Møller, Strandvej 26, som kasserer, og Laurits Jørgen¬
sen, Bispeløkken 7, som sekretær.
Vi ønsker vor nye afdeling hjertelig velkommen i

C.U.K.s rækker.
B e d.

Vor hjerteligste tak til hovedbestyrelsen for tele¬
grammet og det fine silkeemblem til vor 25-årige stif¬telsesfest i naverklubben i Los Angeles, det er meget
Påskønnet af os alle
. ^Silkeflaget blev påhæftet vort banner, som hænger* hulen i Danish Auditorium, og telegrammet er blevet
lndrammet og hænger i hulen i Naverdalen.
Med naverhilsen.

Fred. K. Holm, sekretær.
En del stof, bl. a. mindeord om »Bas« og referatet
festen i Los Angeles Naverklub, kom mig i hænde

Jlge før bladets trykning. Det bringes i næste nr.
Bed.

Lykke på rejsen,
Svende!

Så går vi ind i den
store udrejsemåned. De
solrige og varme dage,
op til 23 gr., vi opleve¬
de i april, satte ekstra
sving i forespørgslerne
om udrejse, og nu er det
også tiden at rejse ud,
svende!
Jeg gentager, at de

svende, der rejser ud
på egen hånd, og det ser
ud til at være mange i
år, allerførst bør ind¬
melde sig i Dansk Van-
drelaug for at sikre sig
billige overnatninger
rundt omkring i Europa,
indtil de får arbejde og
værelse. Det er menings¬
løst at måtte af med 4—
7 DM for en nat, når
det kan klares for 50—
75 pf. De svende, der vil
sikre sig arbejde her¬
hjemmefra, bør omgaa-
ende skrive til Hånd¬
værksrådet, H. C. An¬
dersens Boulevard, Kø¬
benhavn V.
De svende, der allere¬

de er rejst ud, beder jeg
sende en lille beretning
til D. f. S.
Wald. Petersen.

Han arbejder »sort«
Hillerød-naven, den

fremmedskrevne tagda-
ker Niels Stentoft, beder
mig hilse alle gode na¬
ver i C.U.K. Han skri¬
ver videre, at han nu
arbejder i Nizza, dog
uden arbejdstilladelse,
han håber den kommer.
»Jeg har 250 fr. i timen,
men har gratis logi i
arbejdsskuret sammen
med en kammerat. Vi
har jo hver en sovepose,
så det går. Vi har også,
så vi kan koge kaffe og
andre småting. Forle¬
den kom 2 svende på be¬
søg, så købte vi 4 kg kød
og stegte det på spid,
det smagte pragtfuldt.
Klimaet her ved Mid¬
delhavet er pragtfuldt.
Kommer der ingen ar¬
bejdstilladelse, får vi jo
nok myndighederne på
halsen, selvom mesteren
gerne vil beholde os,
men så går vi til Paris.
Senere er det vor hen¬
sigt at rejse til Stock¬
holm.

Hilsen fra Seneca. Fra
skibstømrer Seneca Jen¬
sen har jeg den 22.—3.
modtaget en hilsen fra
Valparaiso (Chile). Han
skriver, at de nu er på
vej nordpå, og han reg¬
ner med at kunne være
med til naverstævnet i
Odense.

Godt fundet på. Som
meddelt under Køben¬
havns afd.s meddelelser
arrangerer de turen til
naverstævnet i Odense i
reserveret jernbanevogn
med afrejse pinselørdag
kl. 0,22 fra Københavns
hovedbanegaard. Arran¬
gementet sparer både tid
og penge for hver en¬

kelt, og tager man sig en
3-4 timers lur inden af¬
rejsen, er man nok så
udhvilet, at man kan ri¬
sikere nattesøvnen.

Enhver berejst bør
væremedlem af C.U.K.



Vor kære naverbror og præg¬
tige kammerat, kasserer for C.U.
K., Silkeborg afdeling,

karetmagermester
Rasmus Hansen Rasmussen,

har efter nogen tids sygdom for
stedse nedlagt værktøjet. Begra¬
velsen fandt sted den 1. april.
Det var med vemod, vi fulgte

vor brave ven og pligttro kam¬
merat til hans sidste hvilested.
»Ras«, som han altid kaldtes,,

havde haft kassererposten siden klubbens start
i 1937, og han var kendt blandt naverbrødre
over hele landet for sin store og opofrende ind¬
sats for C.U.K, og sit aldrig svigtende kamme¬
ratskab, og ganske særlig for os her i Silkeborg
vil det blive et føleligt savn. »Ras« var født
2.—9.—1889 og nåede altså ikke sin 70 årsdag,
hvad han iøvrigt gav indtryk af at være fuldt
fortrolig med i den sidste tid.
På naverstævnerne var »Ras« altid en sikker

deltager, og vi husker, når han i begejstring
sprang op på en stol og lagde for med »Svende,
vårsolen« eller en af (le andre naversange. Så
var »Ras« rigtig i sit es. Vi vil altid mindes
»Ras« som den sande naverbror og gode kam¬
merat han var.

Æret være hans minde.
Silkeborg afdeling.

Vor gode naverbror, fhv. biografdirektør
J. P. Hansen,

afgik den 4. april ved døden, 74 år gammel. Be¬
gravelsen fandt sted fra Nyhuse kapel den 11.
april.
Æret være hans minde.

Hillerød afdeling.
Vi må herfra med vemod meddele, at vor gam¬

le naverbror,
malermester Aage Henriksen,

den 8. april er afgået ved døden.
Aage Henriksen vil være velkendt af gamle

naver, og i særdeleshed af naverne i Bern, hvor¬
fra han i 1914 hjemførte sin hustru.
Efter nogle års arbejde som svend her i Fre¬

dericia gik han i kompagni med sin naverbror
under navnet Arent og Henriksen, og sammen
oparbejdede de gennem ca. 40 år en solid maler¬
virksomhed.
Aage H. var et meget virksomt medlem af af¬

delingen, det er således utallige malerier han
har skænket ved vore festligheder, og til hans
død var han revisor i afdelingen.
Æret være Aage H.s minde.

Fredericia afdeling.

Uddrag af H.B.s protokol.

2. april: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro¬
tokollen godkendtes. Der var takkeskrivelser fra Hel¬
singør-naverne i anledning af deres jubilæum, og fra
direktør Rosenberg, Håndværksrådet, i anledning af
dennes 50 årsdag. — Håndværksrådet meddelte, at
malerne Kurt Eiby Petersen, Ole Olsen og Bjørn Bur-
sell, København, Willi Jørgensen, Odense, og Robert
Armlund Olsen, Randbøl, var afrejst til Schweiz på
udveksling. — Der bevilgedes en hjælp af C.U.K.s
hjælpefond til en syg naverbror. — Der var brev fra
linoleumspålæggernes fagforening at Jørgen Hansen,
der havde bedraget Otto Kröll, i 1956 var slettet for
gæld i denne organisation. Sagen forfølges og overgi¬
ves det danske kriminalpoliti. — Fra Julianehåb med¬
delte Ib Lønstrup, at de nu var så mange naver sam¬
lede der, at de påtænkte start af en C.U.K.-afdeling
— C.U.K.s 60 års jubilæum drøftedes, ligesom forskel¬
lige interne sager. Hovedkasserer Kurt Bjerregaard
oplyste om Gustav Frederiksens dødsfald. Endvidere
breve fra Aalborg og Oslo. — Næste møde 30. april.

Waldemar Petersen.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Alle møder og fester er i hulen
i Berejstes hus, Emiliegade 7.

Lørdag den 30. maj kl. 19,30:
halvårlig generalforsamling.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol og beret¬
ning. 3. Regnskab. 4 Indkomne forslag. 5. Valg til
H.B., a) 2. suppleant Laurits Pedersen, b) revisor Erik
Søgaard. 6. Valg til klubbens bestyrelse, a) formand
Th. Rasmussen, b) sekretær Viktor Jensen, c) lokale¬
inspektør Edgar Jensen, d) suppleant redaktør Bagge»
e) revisor Antonius Rasmussen, f) revisor-suppleant
Holger Jensen, g) fanebærer Edgar Jensen, 7) Valt,
til byggefonden, kong Schmidt, 8) Eventuelt.
Gyldig medlemsbog forevises ved indgangen. Evt.

forslag skal være formanden i hænde inden den -£>■
maj.

Bestyrelsen.
Københavns afdeling arrangerer tur til Odense

til naverstævnet 1. og 2. pinsedag
med afrejse fra Københavns hovedbanegård pinselø1"'
dag aften kl. 0,20 og med ankomst til Odense, når pjn"
sesolen står op! Toget holder kun i Slagelse, men dei
bliver altså lejlighed til for vore kære naverbrøflie
her at tilslutte sig.
Svendinder og svende, lad os opleve en pinseniorgei

i Odense. Der er musik under rejsen i reserveret vogn
—• og vi sparer et nattelogi på denne måde. Turen kOr
ster ca. 28 kr. t/r, og vi skaffer nattelogi til rimelig
priser, dette vil blive bekendtgjort ved tilmeldelsen»
som må ske senest 4. maj til formand Th. Rasmussen,
telf. 94 40 02, kasserer Jens Klitte, telf. Ægir 15 72, el¬
ler Musiker-Carl, telf. Tria 26 44 (inden kl. l7,o"
Hjemturens tidspunkt bliver bekendtgjort i Odense.
Svendinder og svende, det bliver som sædvanlig all

tiders pinsetur!
Til Tysklands-turen er der på grund af indtrunu

omstændigheder endnu et par pladser tilbage, som ka
fås ved henvendelse til formanden Th. Rasmussen.
Med kraftig naverhilsen.

Bestyrelsen.

Udtrukne numre ved Københavns afdeling lotteri-
3881 - 913 - 1550 - 2213 - 2466 - 5673 - 12 - 152 - 42 -
5566 - 2856 - 4614 - 2950 - 5048 - 1335 - 11 - 4566 -
5192 - 1091 - 5557.
Gevinsterne skal være afhentet hos Th. Rasmussen,

Pilekrogen 17, Herlev, inden den 4. maj.
Københavns afdeling siger hermed tak til alle, son

har skænket gevinster til Rejsefondens Lotteri, og t _

alle, som har bidraget til at få et pænt resultat til 1°'
del for fonden.
Formand: Th. Rasmussen, Pilekrogen 17, Herle
Telf. 94 40 02.

A

Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76. NV. Tlf. ÆG 15^;
HÅNDVÆRKERNES REJSEFOND

Præmie-liste 1. maj 1959.
Kr. 50 Kr. 25 Kr. 25 Kr. 15 Kr. 15 Kr. 10 Kr-10
67805 67440 67890 67433 67578 67930 673»'
68400 68492 68254 68453 68073 68239 684»«
69907 69774 69097 69716 69760 69652 6904"
70188 70418 70894 70149 70452 70521 7</»79
71844 71216 71999 71877 71778 71918 718/-
72723 72908 72101 72813 72022 72175
73004 73947 73817 73118 73458 73640 "313»
Udlevering finder daglig sted indtil den 15. juni

Næste trækning den 1. november 1959. — Medlemn1
indtegnes daglig. .

Fællesudvalget"
Til afdelingskassererne.

Modtaget kvartalsregnskaber pr. 15. april af røl®eS.
de afdelinger: Aalborg, Århus, Borås, Calgary, L>r •
den,, Düsseldorf, Frederiksværk, Göteborg, HafflbU '
Helsingør H.K., Hillerød, Holbæk, Horsens, Kiel» M
mö, München, Nakskov, Odense, Oslo, Roskilde, BP
ne, Silkeborg, Slagelse, Vejle, Vordingborg, Züricö-

Hovedkassereren-
Min hjerteligste tak til Københavns afdeling ofl ^

Navernes Sangkor for den udviste deltagelse ved »
hustrus død og bisættelse. . c

Poul Boeti«5



C.U.K.s Vejle afdeling flyttede den 4. april hulen fra ende ses fortroppen ftograferet af »Frit Folk«. Altså
Vedelsborg til café »Nørretorv«, traditionen tro i gå- svende i ind- og udland, hvis I kommer til Vejle, er d
segang. Fotograferne fra byens blade var der, ovenstå en nye hule på Nørretorv, kom og slå knoen i bordet.

[N memoriam

Karetmager Hans Rasmussen, Silkeborg1
Fra bogbinder Hans Jørgensens enke, fru Fine Hans

Jørgensen, har jeg modtaget følgende smukke minde¬
ord over karetmager R. H. Rasmussen:
Onsdag den 1. april fulgte vi vor kære karetmager

K. H. Rasmussen, Silkeborg, til hans sidste hvilested
På Silkeborg kirkegård. Et væld af skønne kranse og
blomster var sendt til hans båre, og en meget stor
vennekreds fyldte kapellet. Lille Ras ville have glædet
sig, hvis han kunne have set hvor skøn en afsked
han fik.
Da jeg om aftenen sad alene hjemme, tog jeg al¬

bumet med de kære naverminder her fra Silkeborg
naverklub frem. Jeg søgte billedet fra Ras' jubilæum,
som vi dengang holdt på Turisthotellet med stor til¬
slutning af Århusnaverne. Det var den 1. april 1939 —
for nøjagtig 20 år siden. Ved siden af billedet er et
Udklip fra D. f. S., hvor min kære afdøde mand, somjo dengang var sekretær her i klubben, skrev om Ras.'
jubilæumsfest. Et mærkeligt tilfælde — 20 år efter,den 1. april blev lille Ras begravet.
Det tynder ud her i klubben, døden henter dem ef¬

terhånden alle hjem. Jeg ser her et andet billede fra
bulen, hvor de sidder om det runde bord, gamle tøm¬
mer Jensen, barber Jensen, min mand, bogbinder HansJørgensen, blikkenslager Matthiessen, urmager Licht,
alle er de borte, og nu vores »lille Ras«, karetmageren,
s°m damerne her i klubben kaldte ham.
Tak, lille Ras! Æret være hans minde.

Fine Hans Jørgensen.

Alois Roth, Mexico, in memoriam.
Fra Mexico har jeg fra fru Josy Roth modtaget med¬delelse om, at hendes mand, vor gode naverbror,

schweizeren Alois Roth, var blandt 37 omkomne ved
etl forfærdelig busulykke i Guanajuato i Mexico. Rus¬sen stødte sammen med en benzin-lastbil, benzinen løb
I.1'', og i eet nu var bussen et flammehav. — Otte dageør havde hun skænket ham deres anden søn.
Alois Roth var schweizisk statsborger, han arbej¬

dede et årstid på Statens forsøgsmejeri i Hillerød, oge'ter hjemkomsten til Schweiz ansattes han i firmaet

Nestlé, som sendte ham til Lagos i Mexico som pro¬
duktionschef i fabriken dér. Alois bevårede hele tiden
sin kontakt med C.U.K, og sine kammerater i Hillerød,
han talte og skrev ganske godt dansk, og han var den
prægtigste kammerat, man kan tænke sig, et nobelt
og fint menneske, som vi alle holdt af. Hans hustru,
som han hentede i Hohenrain i kanton Luzern, hvor
han selv var fra, vender nu hjem dertil.
Æret være hans minde.

Waldemar Petersen. >

Der var ikke plads! i
Nu foreligger 8. og sidste hefte af værket Den' fa¬

rende Svend. Man leder forgæves efter indlæg fra
C.U.K., men der var ikke plads, sagde de to medredak¬
tører, malermester Villi. Hansen og ingeniør Svend
Rønne, men man oplever ikke desto mindre, at sarrir
me Rønne bruger 33 sider til at fortælle om Det gamle
Naverlaugs mere eller mindre, som Rønne selv skri¬
ver, hendøende »afdelinger«. — 8. heftes værdi måles
med det udmærkede bidrag af malermester Waldemar
Sørensen, Zürich. Han besidder en egen evne til at
fortælle det konkrete og det, som har interesse i et
værk af blivende værdi.

Rettelse til adressefortegnelsen:
Kiel: Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möllings-
strasse 17 (24b). Formand og sekretær: Emil Jen¬
sen, Calvinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i
restaurant »Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

Aalborg: Formand: Peter Lemb, Spiesgade 3, Nørre¬
sundby. Kasserer: Gunnar Thykjær, Christiansgade
16, Aalborg. Møde den sidste fredag i måneden p&Turisthotellet, Prinsensgade.

Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver måned i Den folke¬
lige Forsamlingsbygning. Formand: Malermester Si¬
monsen, Sejsvej 3. Kasserer: Tarmmester Vald. Han¬
sen, Færgevej 20. Sekretær: Væver P. Skole Jensen,Richtersvej 4.

Vejle: Møde 2. fredag i hver måned kl. 20 i hulen»Nørretorv«. Formand: Kaj Andersen, Johannesgade6. Kasserer: Murermester Charles Jensen, Gorms-
gade 21.



FORENINGSMEDDELELSER
s J

Aalborg. På generalforsamlingen den 15. marts 1959
valgtes Peter Lernt) til formand, Gunnar Thykjær,
Christiansgade 16, til kasserer, Anton Andreasen blev
sekretær, og til bestyrelsen valgtes Bernhard Svend¬
sen og Ejnar Eriksen. Revisor blev Ludvig Hansen og
August Larsen, og som suppleanter hertil valgtes Sv.
Højer og Lindskou.
Med naverhilsen. Anton Andreasen.

Göteborg. Generalforsamling afholdes onsdag den 6.
maj i hulen, Södermalmsgatan 13, Mölndal. Evt. for¬
slag tilsendes formanden. Husk allesammen at hule-
møde afholdes stadig den 1. og 3. onsdag i hver må¬
ned. — Med naverhilsen.

Erling Laursen, sekr.

Hillerød. Ordinær generalforsamling afholdtes lør¬
dag den 18. april i hulen. Efter at formanden, Walde¬
mar Petersen, havde budt velkommen, udtalte han
smukke mindeord over de i årets løb afdøde medlem¬
mer, det var malermestrene Hjalmar Hansen og Albert
Larsen, tømrermester Victor Larsen, malermester
Emil Jespersen og forhenværende biografdirektør J.
P. Hansen.
Generalforsamlingen var godt besøgt, og »Drejeren«

sørgede som dirigent for at forhandlingerne skred
rask frem, så vi med god appetit kunne nyde den an¬
komne dejlige biksemad fra Hotel Leidersdorff.
Formanden aflagde en god beretning over foreteel¬

serne i årets løb, og det var slet ikke så lidt, vi havde
deltaget i, der var bl. a. naverstævnet i Århus, 25-års-
festen i Fr.værk, den herlige 60 års-fest i Københavns
afdeling, Lam-på-spid-festen, hyggeaftenen hos murer¬
mester Ove Andersen, og dertil vore mange gode hule¬
aftener med film, forevist af Elvir Larsen og Ernst
Øls, Vancouver. Det var således et rigt år for klubben.
Kasserer Eyvind Henriksen kunne glæde os med et

fint regnskab på alle punkter. Begge beretninger god¬
kendtes.
For de afgående bestyrelsesmedlemmer var det gen¬

valg: kasserer Eyvind Henriksen, næstformand Kai
Fønss Bach, lokaleinspektør Knud Petersen. Ved J. P.
Hansens død var Andreas Lorentzen rykket ind som
revisor, og som suppleant hertil valgtes Helmer Olsen.
Fanebærere blev Chr. Stentoft og Ole Hansen. Besty-
relsessuppleant N. C. Nielsen, Helsinge, genvalgtes.
Til H. B. genvalgtes Wald. Petersen og Kai Fønss Bach.
— Der var hilsener fra Niels Stentoft og Otto Kröll. —
Lam-på-spid-festen afholdes i august i haven ved hu¬
len. Og efter sangene »Når samlet er vor naverflok« og
Bilgravs »Hør nu, svende, vi vil sende tanken bort til
fremmed land« sluttede dirigenten generalforsamlin¬
gen. Næste mødeaften er lørdag den 9. maj, hvor del¬
vises film fra Århus, Fr.værk og Göteborg. Mød alle
præcis kl. 19,30.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.

Odense. Generalforsamling afholdtes 11. april. En
flok veloplagte, sultne og tørstige naver var mødt op,
og de gik hurtigt i gang med klemmerne og hvad dertil
hører. Derefter bød formanden velkommen, til diri¬
gent valgtes Kjeld Ploug. I beretningen gav formanden
en skildring af det sidste halvår, der havde været
præget af det store arbejde med at tilrettelægge naver¬
stævnet, og om de store muligheder for unge svende
i udlandet, og han håbede, at en del af dem ville finde
ind i C.U.K. Regnskabet godkendtes, og kassereren
genvalgtes. Nyvalgt som revisor blev smed Mogensen,
da hans navnefælle, elektriker Mogensen, ville holde
op. Formanden takkede den afgåede i en hjertelig tale
for de mange år som revisor og for hans trofasthed
med C.U.K, i Odense. Til fanebærer valgtes smed Mo¬
gensen med K. Ploug som suppleant. Efter forskelligt
ang. naverstævnet sluttede dirigenten generalforsam¬
lingen, og nu gik det med naversang og bægerklang,
jo, naverne kan skam endnu, men bomstille var der,
da Have og Anders sang duet. Igen en hyggelig hule¬
aften. Næste møde 9. maj.
N.B.: Vi har endnu ikke modtaget tilmeldinger til
Med kraftig naverhilsen. T. Jakobsen, .sekr.

Randers afdeling henstiller til alle sine medlemmer, at
de møder frem til generalforsamlingen lørdag den ->•
maj kl. 20 i hulen. Der er stor dagsorden med valg, så
vi håber, alle svendene møder frem denne aften. Vi
skal endvidere have fastlagt vor travetur Kr. Himmel¬
fartsdag og drøfte stævnet i Odense.
Husk altså, svende, at C.U.K, kalder jer den 2. maj.
Med naverhilsen. »K nas t«.
Roskilde. Søndag den 24. maj fylder vor gode og

trofaste naverbror, skomager Niels Stephansen, Svo¬
gerslev, 80 år. Vi bringer ham vor hjerteligste hyldest
på højtidsdagen og takker ham for alt, hvad han har
gjort for C.U.K.
Niels Stephansen har besat både formand- og revi¬

sor-hverv til alles tilfredshed, og han møder trofast
op uanset vejrforholdene, og det siger vi dig tak for,
altid fandt vi dig på pletten og immer med dit gode
jyske og lune humør. .

I håb om at se dig i endnu mange, mange år —
frisk og humørfyldt som du er i dag, bringer vi du,
vor hjerteligste lykønskning.

C. U.K., Roskilde afdeling.
Slagelse. Vi havde et godt og muntert hulemøde lør¬

dag den 4. april, der var mødt mange naver, og al¬
tenen gik som altid i Slagelse og C.U.K, i helhed, god1
kammeratskab, muntre spind og sang. Hvor er det dej¬
ligt at sidde blandt kammerater, der ikke laver store
lavsting og ståhej over ingenting, men er som svend«
skal være. Vi har vor travetur grundlovsdagen den o-
juni til »Tase Mølle« eller »røde hus«, som det også
bliver kaldt. Vi kører fra Nytorv kl. 13,30, mød talrig*
op og lad os nyde en dejlig eftermiddag sammen ineo
vores koner.
Med kraftig naverhilsen. Knud.
Silkeborg. Generalforsamlingen den 11. april. For*

manden, malermester Simonsen, åbnede og udtalte
smukke mindeord om vor afdøde kasserer »Ras«. Pr0"
tokol og beretning godkendtes. Regnskabet udsattes,
da en forsinkelse af dette var uundgåeligt som fØ'^.
af kassererens død. Derefter fulgte valg af forman**»
absolut genvalg, ligesom revisor Krølle og underteg¬
nede sekretær blev genvalgt. Nyvalgt som n®. '
formand blev maskinarbejder Hans Christensen, Mo¬
sevej 6, han viste sig tillige at være en glimrende san¬
ger. Så kom det svære punkt med valg af kasserer,
det blev efter mange drøftelser tarmmester Valdenia1
Hansen, Færgevej 20. Formanden omtalte landsstæv¬
net i Odense i pinsen, men iøvrigt var vort ellers sa
udmærkede huleaften præget af mindet om vor ksei'
»Ras«. Næste møde lørdag den 9. maj.
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekr.

Vejle. Generalforsamlingen 10. april. Formande'1'
Johs. Kunckel, åbnede mødet i den nye hule »Cat^
Nørretorv« og udtalte håbet om tilfredshed og fre^"
gang for C.U.K. Derefter den gode naversang »Sven« '
vårsolen vinker nu atter«. Lille Kaj blev ensteinnUn
valgt til dirigent, dagsordenen godkendtes, og derefte
gik det slag i slag. Da vor formand, Kunckel, er
år, ønskede han ikke genvalg, mente der skulle y^p1.
kræfter til, og da lille Kaj jo nu er blevet landfas
med Vejle, foreslog Kunckel, at vi skulle overlade
hvervet som formand — han har jo før været forrnan
til alles tilfredshed. —- Enstemmigt valgt. Lille Kaj tak
kede for valget og takkede Kunckel for den tiel, "a0.
har varetaget C.U.K.s interesser i Vejle afdeling, os
håbede at vi måtte se ham mange år endnu i y01 '
midte om det runde bord i hulen og i hytten. Und
Eventuelt drøftedes bl. a. stævnet i Odense, som s
ud til at være godt tilrettelagt, men der synes at vaeI
en forglemmelse: hvad med logi? Formanden
dertegnede bevilgedes 2500 øre pr. næse som hJ® V
til stævnet. . s
I det herrens år 1959 har Vejle to mærkedage, 40 a

jubilæum som C.U.K.-afdeling den 1. juli og naverny
tens erhvervelse den 29. maj for 30 år siden. Dobbe
festen afholdes den 13. juni i hytten. Tegning til
sten med en eller anden form for spisning sker _

kasserer Charles Jensen, Gormsgade 21, tlf. 33 24. ■
meldelsen er bindende. En repræsentant for H.B- f
viteres. — Da i k k e-medlem, snedker Grønvalg, la
det nye runde bord gratis til hytten, inviteres han



så. Mange sager blev drøftet og penge bevilget til
mange gode ting og formål. Til slut takkede dirigen¬
ten for god ro og orden, og den nye hulefar og hule¬
mor inviterede nu svendene på smørrebrød med di¬
verse i de tilstødende lokaler.
Med naverhilsen.

Løve.

C.U.K.s adresser

^Hvorhen i (ericn!
Ja, så er vor gode na¬

verbror og hans kone
igen ved at lægge planer
for sommerferien. Helst
går turen jo til steder,
hvor han som ung svend
oplevede en herlig tid,
og hvor der stadig er
naver, som gør en ind¬
sats for C.U.K., og hel¬
ved han, at de er vel¬
komne.

•åiw

Bordet flyder med kort
og fotos fra dengang,
og hver gang han får fat
i et billede, springer
minderne frem som ved
et trylleslag.
Det er svært at be¬

stemme sig, der er mas¬
ser af muligheder, et
utal af skønne rejser at
vælge irtiellem, men
helst rejser de alene,
Selvom dette bliver en
del dyrere. Fordelen ved
at tage togbilletten er
nemlig den, at de, for at
tage et eksempel, ikke
nødvendigvis må jage
heleTyskland igennem i
eet stræk for at nå de¬

res endelige mål i
Schweiz eller Østrig.
Nej, han har fundet ud
af, at der jo er en mas¬
se herlige byer at besø¬
ge, inden de når så vidt,
og at det jo er tilladt at
afbryde rejsen så ofte
man vil. Han har også
erfaret, at man bor godt
og billigt i ile små Gast¬
hof, og at man udmær¬
ket kan tage noget tør¬
kost med til den første
tid. Han kan også få lej¬
lighed til at aflægge tid¬
ligere arbejdssteder et
besøg og en sludder med
gamle arbejdsfæller er
ham hver gang en stor
oplevelse, og disse viser
ham jo med stolthed nye
maskiner og andet prak¬
tisk materiel, der er an¬
skaffet.
Men lad os nu se på

de omtrentlige priser i
dag, returbilletten fra
København koster for
eks. på 2. kl. i danske
kroner: Hamburg 104,
Berlin 132, Düsseldorf
182, Heidelberg 210,
München 228, Bern 265,
Geneve 288, Zürich 260,
Paris 301, Rom 371, Mi¬
lano 303, Wien 275, Salz¬
burg 247.

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. Ol-
gasvej 1, 4., København F. Tlf. Gothåb 4158.

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

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 3. sal, Aarhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej
22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,
Egelykkevej 7, Vanløse. Telf. Damsø 73 09.

„Den farende Svend":
Annonce*- og abonnement: Nakskowej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Tlf. Valby 983. Giro Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn. K.

Svende! Læs, vælg og søg!
HAMBURG
Elektromonteure die Instal¬
lationsarbeiten selbständ.
ausführen können, ge¬
sucht. Albert Ripakewitz,
Heinrich-Hertz-Str. 113.

Maurerkolonne, 6—7 Mann,
zu sof. ges. Nähe Bhf. Al¬
tona, telephonisch melden
unter 24 69 76.

Gelernte u. ungelernte Ar¬
beitskräfte s. Tischfabrik
H. Diedrichsen, Wandsbek.
Schützenhof 3.

Malergesellen ges. Neuwöh-
ner, 61 56 06.

Tüchtige Schunmacher ges.
Schuh-Reparatur Closius,
Rosenstrasse 5—7.

Elektromechaniker stellt
ein: Telefunken GmbH.,
Gerätewerk Hamburg We¬
del/Holst., Hafenstr. 32.

Kfz.-Schlosser gesucht. Au-
todienst St. Georg, Hbg.
I, Koppel 67—69.

Elektromechaniker für die
Schalterei u. für den Zu¬
sammenbau von Gleich¬
strasse-Masch. gesucht.
Gute Arbeitsbedingungen.
(5-Tage-Woche). Hansa-
Motorenfabrik, Hmbg.-
Bahrenfeld, Holstenkamp
42.

Schlosser-Schmiede sucht
Arnold Heinrich, Bill¬
brook, Berzeliusstrasse 15.

Bücker, mit gt. Konditor¬
kenntnissen, p. sof. ges.
Kost u. Logis i. Hs. Wil¬
helm Dabeistein, Frie¬
drichsgabe, Ulzburger
Strasse 483.

Konditor, tüchtig, per sof.
gesucht. J. Dittmann, Pin¬
neberg, Elmshorner Stras¬
se 29.

Herrenfriseur ab sof. ges.
Appel, Hamburg 11, Grö-
ningerstrasse 21.

Schneider, erstkl., f. Gross-
od. Kleinst, ges. Gerdau,
89 33 06, Beselerplatz 11.

Maurer gesucht. Elbvororte.
Leist. 45 80 72.

Zimmermann oder Tischler
und Elektriker gesucht.
Bleichenbrücke 10, Re¬
staurant Hasenfuss.

Wir suchen für sofort oder
später 1 Buchdrucker in
Dauerstellung. Druckerei
Gebr. Bramstedt, Elms¬
horn, Alter Markt.

STUTTGART
HERION
Für unser neues Werk in
Fellbach suchen wir zum

sofortigen oder späteren
Eintritt: Mechaniker, Me¬
chaniker als Spitzendre¬
her, Spitzendreher, Re¬
volverdreher, Bohrer, Ma¬
schinenarbeiter. Angeneh¬
me Arbeitsbedingungen in
modernen, grosszügigen
Werkränmen, Kantine, 5-
Tage-Woche. Persönliche
od. schriftliche Bewerbun¬
gen an Herion-Werke,
Fellbach, Stuttgarter Str.
120, Postfach 847, Stuttgart

Für unsere modern einge¬
richtete Druckerei suchen
wir 1 Handsetzer mit Er¬
fahrungen als Zeitungs¬
metteur sowie im Anzei¬
gensat. 1 Buchdrucker für
Illustrations- und Farben¬
drucke. Hugo Matthaes,
Druckerei u. Verlag, Stutt¬
gart S, Olgastrasse 87.

Siemens. Wir suchen für die
Reparaturabteilung von
elektrischen Maschinen ei¬
nen guten Mechaniker
der mit Dreh- und Fräs-
arbeiten vertraut ist. Fer¬
ner Starkstromelektriker
für den Schaltanlagenbau
und Elektromechaniker
für die Fertigung von
Hochfrequenzgeräten. Be¬
werbung oder persönliche
Vorstellung erbeten bei
Siemens-Schuckertwerke
Aktiengesellschaft, Werk¬
stätten Stuttgart-Zuffen¬
hausen, Schützenbühlstr.
84.

Tüchtiger Bau- u. Möbel¬
schreiner für sofort ges.
Beste Bezahlung, Zimmer
wird gestellt. Schreinerei
Laipple, Fellbach-Stutt¬
gart Untertürkheimer
Strasse 2.

Schweiz
Sulzer. Wir suchen für bal¬
digen Eintritt in unsere
Abteilung Heizung u. Lüf¬
tung Lüftungsmonteure -

Spengler - Schlosser -

Mechaniker für Lüftungs¬
montagen. Gebrüder Sul¬
zer, Aktienges., Winter¬
thur, Schweiz.

Ved afrejse fra en afdeling må medlemsbogen abso¬
lut afmeldes. Kassererne må før tilmeldelse sker, efter¬
se om bogen er tilbørligt afmeldt — det er garanti for,
at der ikke påhviler medlemmet forpligtelser fra sid¬
ste afdeling.
Rejseunderstøttelse må under ingen omstændigheder

udbetales på en uafmeldt bog, og det må nøje efterses,
om der er lovmæssig hjemmel for udbetaling af rejse¬
understøttelse. H.B.



Godt indrettet hus — håndværkerudgifterne kr. 38.000.

Modellen af
er tegnet og

udført af arkitekt
A. R. Rasmussen

Tegningerne må
kun benyttes
aftale med arki¬
tekten .

Vi bygger vort hus
Af arkitekt A. R. Rasmussen

Hvordan får i man sit eget hus?
Det er et spørgsmål, som mange familier ofte stilles

over for. Og det kan være som følge af, at familien nu
er blevet lidt større, så lejligheden er blevet for lille
— eller huslejen er måske blevet forhøjet til en efter¬
hånden ret anselig faktor. Man vil ikke blive ved med
at punge ud til ejendomsselskabet.
Man vil have sit eget hus med have — et sted, hvor

huslejen — eller en del deraf — er opsparing. Et sted,
hvor børnene kan lege i haven i deres egen sandkasse,
eller hvor de kan spille bold på græsplænen. Et sted,
hvor forældrene nemt kan holde opsyn med børnene,
og hvor det er let at kalde dem ind til spisetider og
lektielæsning. De skal ikke mere op af de mange trap¬
per til 4. sal — nej, de kan gå lige ind.
Når lektierne skal ordnes, er der fred i huset; man

kan ikke høre naboens radio eller støj fra trappen.
Det er vist de fleste forældres største ønske at få

et sted, hvor deres børn kan leve i sunde og rolige
omgivelser, hvor de kan dygtiggøre sig, til de en dag
skal stå på egne ben.
Og hvordan bliver drømmen til virkelighed?
Nogle vil sige: »Det sker aldrig«. — Andre siger:

»Det er da meget nemt — der skal kun 5—6000' kr. til
i egenkapital, så begynder vi at bygge!«
Til den første kategori, der giver op på forhånd, kan

man sige, at huset jo ikke kommer af sig selv. Der
skal spares lidt hver dag, der skal en fast vilje til,
begge ægtefæller skal spare; det er ikke nok, at den
ene sparer, hvis den anden giver pengene ud lige så
hurtigt. Der er mange familier, hvor indtægten ligger
omkring 1400 kr. om måneden, og hvor der godt kan
lægges 150 kr. til side hver måned, det vil sige de skal
sættes i banken.

Det giver på to år en kontant beholdning på 3600,00
Hertil må lægges rente (5 pet. p. a. på mdr.s .

opsigelse 189,JU
kr. 3789,10

Hvis man selv kan udføre havearbejde og > .

male huset indvendigt, kan dette regnes til 2010,9"
— så har man déri nødvendige egenkapital på 5800,00
Til den anden, optimistiske kategori, der siger: »Det

er da meget nemt«, må man sige, at der skal mere tu
end lige den nødvendige egenkapital på 5800 kr.
Når et hus erfærdigt og der gives signal til den store

dag, hvor familien flytter ind i sit eget hus, sker dette
i forbindelse med en del udgifter. Det er derfor tilra¬
deligt at have sparet cirka 2000 kr. ekstra sammen-
For der skal sættes gardiner op, og de skal selvføl¬

gelig være nye. Persienner er også rart til flere af vin¬
duerne; der skal købes affaldsspand, betales flytt®"
mænd o.s.v. En egenkapital på 8000 kr. er meget til¬
rådeligt. ,

Man kan af nedenstående sparetabel selv regne u<J>
når tiden er passende til de første forberedelser — de
er køb af byggegrund m. m.
Hvis man begynder at spare pr. 1. januar 1959

sætter 150 kr. i banken hver måned på 9 måneders
opsigelse, vokser beløbet (incl. renter)
det første år til en sum af kr. 1848»'
det andet år til en sum af kr. 3789,9
det tredie år til en sum af kr. 5825,'
Beløbet skal indbetales senest den 1. i hver rn^I?e<i'

for at banken kan tilskrive den fulde rente. Det ka
blive en hel sport for familien at spare sammen s<
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Model af huset.
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hurtigt som muligt; det vil tit være sådan, at alt, hvad
der kan tjenes ved siden af den normale indtægt, går
ubeskåret i banken.
Byggegrunden skal købes.
Når dagen kommer, hvor man har penge til udbeta¬

ling på grunden, skal der passes på! Der har ofte væ¬
ret sparet i længere tid, og de sparsomme penge, man
har, skal gives fornuftigt ud.
Husk derfor følgende regler, inden De køber grun¬

den :

1. Kloakforholdene skal undersøges i kom¬
munen; dette gør arkitekten eller ingeniøren.

2. Bundforholdene skal undersøges; er der lidt
moseagtigt, må der boreprøver til, så man ikke be¬
gynder at bygge på blød bund. Huset slår revner
ved sætninger. Undersøges af arkitekten eller in¬
geniøren.

3. Servitutter må ikke lægge sig hindrende i
vejen for den bebyggelse, man har tænkt sig. Dette
undersøger sagføreren.

4. Grundprisen må ikke være for høj. Spørg
først, om kommunen vil godkende den krævede
grundpris.

5. Naboforholdene skal være gode — det vil
sige at nabohusene helst skal være pæne og ikke
for høje; der må ikke være for langt til butikkerne
og til S-tog eller busser. Alt dette hjælper arkitek¬
ten med, så tal med ham, inden De skriver under
på slutsedlen.

Man kan i Kbhvn.s omegn få grunde til ca. 7.000,00
Håndværkerudgifterne vil beløbe sig til 38.000,00
Arkitekt, landinspektør, ingeniør, sagfører,
kurs- og rentetab 10.000,00

Haveanlæg, hegn etc 3.000,00

Samlet udgift 58.000,00

Egenkapital 10 pet. af samtlige udgifter 5.800,00
A. R. Rasmussen.

KIELSEN RADIO &
TELEVISION-TEKNIK
v. Ingeniør A. Kielsen
Grundlagt 1922 - Palæ 6772
Gothersgade 154 St.
Ved Forevisning af Med¬
lemskort ydes 10 pet. Rabat

Murermesterforeningen
for Lyngby og Omegn
Viggo Stuckenbergsvej 1
Lyngby
Telefon 87 41 82

Hilsen fra
Tømrer- og Snedker¬
foreningen - Ballerup Afd.

Hilsen fra
Smede- og Maskin¬
arbejdernes Fagforening
Næstved afd.

Hilsen fra
Snedkernes Fagforening
Helsingør afd.

Hilsen fra
Københavns Slagterlaug

Hilsen fra
Buntmagerlauget

FOLMER PEDERSEN
Malermestre
Lillevangsvej 56
Slagelse
Telf. Slagelse 32

R. Heglund Christensen
& Søn
Tømrermestre
Birkholmsvej 12 . Lyngby
Telf. 87 46 65

Sydhavnens Plade- og
Karosseriværksted
E. Ohlsen
Vasbygade 50
EVa 69 46

ROBERT RASMUSSEN
Malerfirma
Skt. Gjertrustræde 6
C. 202 - C. 11.302

KJELD CHRISTENSEN
aut. gas- og vandmester
C. F. Richsvej 99 B
GOthaab 67 78

TAGE ANDERSEN
Murermester
Mindevej 4 . Haslev
Telf. 810 x

Rimas Traktor A/S
Næstvedvej 5,
Ringsted,
Tlf. 1848.

Jyderup Karosseri¬
fabrik . Tage Lykke
Madsen . Jyderup
Tlf. 382.

Hilsen fra
Murernes Fagforening
Hillerød afdeling

Chr. Kastrup Nielsen
Tømrermester
Forchammersvej 2
C. 15.480

»SIMO«
aut. Ford-forhandler
Finsensvej 50
Central 26 04

Hilsen fra
Smede- og Maskinarbej¬
dernes Fagforening
Hillerød afdeling

Hilsen fra
Dansk
Elektriker Forbund
Hillerød afdeling

Hilsen fra
Malernes Fagforening
Hillerød afdeling

O. VANG LARSEN
Murermester
Ganløsevej 1 - Farum
Tlf. Omegnen Farum 30

FIRMA H. WAGNER
v. L. Wagner
Blikkenslagermester
Hareskovvej 277
Hareskovby - Tlf. 98 30 70

Hilsen fra
Snedkernes Fagforening
Helsingør afdeling

C. Rasmussen,
Murermester
Taarnbygaardsvej 4,
Kastrup . Tlf. 50 80 65

AAGE BRUUN & CO.
Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10
BYen 20 79

GUSTAV PETERSEN
Tapet- og farvehandel
Englandsvej 197
Alt i tapet- og malervarer
ASta 13 64

KNUD NIELSEN'S
KONDITORI
C. F. Richsvej 90
GOthaab 95 81

tapet
Mandrup Poulsen
N. A. Dahl's eftf.
H. C. Ørstedsvej 56
LUna 45 05

JOHN A. FREDERIKSEN
Tømrermester
Møllevænget 18
Hørsholm, tlf. 822
CHR. W. og

Edg. H. Jørgensen
B; ikkenslagermester
P. Hjortsvej 12,
Valby 3430

SKAL DU BYGGE
eller har brug for forbindelse med et eller flere af de fag, som averterer her i DEN FÄHENDE

SVEND, saa husk at du støtter bladet ved at henvende dig til de averterende.



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Poul F. Clausens
Maskinværksted
Sofielundsvej 40
Glostrup. Telf. 96 3194
Alt Maskinarbejde og

Reparationer udføres

FRANKS iMETALVARE-
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 9ti

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 357C6
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.
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EXPORT BEER

Besøg den 300-årige
TERSLEV KRO
Stor gammel krohave
God mad — Fin kaffe
Rimelige priser
Telf. Terslev 19
Gunnar Nielsen

VORE SOMMERUDFLUGTER

HOTEL
BIRKEGAARDEN
Asserboplantage ved
Kattegat — kendt for
sin gode mad.
Pension, week-end, alle
moderne bekvemm.
Tlf. Liseleje 210
Den medbragte mad er
også velkommen
Ingen serviceafgift
Forenings- og firma¬
udflugter indtil 300 kuv.

Besøg det smukke Ods¬
herred og aflæg
RESTAURANT
»STRANDLYST«

ved Høve (Sejerøbugten)
et besøg, som De sikkert
får lyst til at gentage.
Her er høflig betjening,
udsøgte madvarer i rige¬
lig mængde, god kaffe og
hyggelige lokaler med
plads til 500-600 gæster.
— Sommerens største
oplevelse bliver Nordens
største tulipanmark på
100 tdr. land med
millioner af skønne tuli¬
paner. Tlf. Vig 88 og 27
(udenfor sæsonen

tlf. Vig 207)
Venlig hilsen
Ludvig Jensen

Sydstrandens nr. 1
GREVE BADEHOTEL
Stedet for sommer- og
firmaudflugter
500 kuverter
1. kl. køkken
Hundige 250
Viggo Jørgensen

inventa
i^ysKær 31 . Herlev'

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

Kun 50 km fra København
ligger
LANGTVED FÆRGEKRO
ved Bramsnæsvig — midt
i Danmarks skønneste
natur ved den nye Munk¬
holm bro. Lokalerne er

nyrestaurerede, og vi ser¬
verer god mad og kaffe
til rimelige priser.
Specialitet: Stegt ål
Forudbesfill.: Ejbybro 53
— og så har vi nogle
få gode værelser

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2—4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken*j
slager, gas, vand og
sanitetslaug

ALDERSHVILE
SLOTSPAVILLON
Skønt beliggende ved
Bagsværd Sø. Selskaber
og foreninger modtages.
Exclusivt køkken. Høfl'®
betjening. Lukket kegle-
og skydebane
Tlf. 98 00 30
Evald Larsen

LYNGE KRO
Farum — Slangerup
Frederikssund Landevej
God parkering, krohave
Godt køkken. Moderate
priser. Turist- og rejse¬
selskaber indtil 150
personer.
Chr. Christensen
Telefon Lynge 2 — 123 _

ER DE MEDLEM AF DERES LAUG
bør De ogsaa være medlem af

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORENINGEN har ca. 5.000 mestre som medlemmer

Foreningen arbejder for: Ungdommens uddannelse (Tekniske skoler, kollegium, rejselegater)
Manddommens faglige og almene interesser

(Foredrag, udstillinger, forhold til off. myndigheder m. m.)
Alderdommens betryggelse

(300-400 frib liger, mange legater og en særlig understøttelsesfond og begravelseskasse)
Godt kammeratskab og kollegial samfølelse udvikles gennem underholdning, selskabelige

sammenkomster, skovture og rejser samt i vore klubber, der dyrker billard, bridge, sang, skak,
skydning og keglespil

Daglig restauration
(særlige priser) med 4 billard og spillesal samt mange dag- og fagblade

3 laugssale til faglige møder
100.000 gæster kommer årlig i vore selskabslokaler, der hører til byens eleganteste, hyggeligste og bedst

betjente lokaler
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Ærestavle &

40 år i C.U.K.
Den 1.-6.-59 kan et kendt medlem i Århus afdeling

fejre 40 års jubilæum i C.U.K. Vor gode naverbror,
metalstøber Johs. Olesen, tog i sine unge år på valsen,
Tyskland og Norge blev gennemkrydset. Men lande¬
vejen var støvet; midt linder det store Ragnarok un¬
der 1. verdenskrig, tog Johs. Olesen ud at sejle, og var
landevejen blevet gennemtravet, så blev verdensha¬
vene nu sejlet sønder og sammen, og som en rigtig
nav kom han hjem igen med hele lemmer. Jolis. Ole¬
sen startede sin virksomhed her i byen, en virksom¬
hed, der i dag er kendt langt omkring. 1 sine yngre år
sad Johs. Olesen i bestyrelsen her i afd. og var altid
aktiv og fuld af virkelyst, man kaldte aldrig forgæves
på Johs.
Samtidig kan et andet kendt medlem i Århus fejre

40 års jubilæum. Snedker C. Clausen blev indmeldt
den 31.-5.-19. Og hvem kender ikke Claus! Hans tørre
måde at fortælle historier på, hans salg af den selv¬
opfundne båndoptager, 1 eller 2 bajere efter behag,
ja, der sker noget, når Claus er i nærheden. Og Claus
er altid villig, når der kaldes. Han var med til at lave
vores naverbord, og fuglene til vore fugleskydninger
er også lians værk.
Århus afd .siger jer begge tak for de 40 år og håber

vi stadig må mødes i det ægte kammeratskab, der fin¬
des her i afdelingen. Århus afdeling.

Hovedbestyrelsen bringer Johs. Olesen og C. Clau¬
sen, Århus, sin hjerteligste lykønskning med jubilæet
og takker for god indsats i vor organisation.

For hovedbestyrelsen for C.U.K.:
Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,

formand. sekretær.

Düsseldorf kan tage mange danske håndværkere
Otto Kröll oplyste på stævnet i Odense, at der var

stor mangel på malere, murere og tømrere, ja, prak¬
tisk talt alle fag ,således havde lian lovet at skaffe en

dygtig herre- og damefrisør, kendt med alt indenfor
branchen og med kendskab til tysk. interesserede be¬
des skrive til

Otto Kröll, Eisenstrasse 35, Düsseldorf.

Uddrag af H.B.s protokol.
30. april: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro¬

tokollen godkendtes. — Håndværksrådet meddelte, at
malersvendene Jørgen Christian Jørgensen, Kolding,
og Per Emil Hartvig, Bubbel pr. Ejby, var rejst til
Schweiz på udveksling. — Ang. linoleumspålægger
Jørgen Hansen, der har besveget Otto Krøll, Düssel¬
dorf, for 100 DM, da har det tyske politi ikke kunnet
finde ham. Sagen forfølges. — Brev fra Ernst Øls,
Vancouver, Canada, der var kommet godt derover,
havde nu arbejde i Winipeg. — Brev fra Julianehaab
i Grønland, at der var startet en afdeling under C.U.K,
(se artiklen), ligeledes brev fra vor nye afdeling i
Svendborg. — Hovedkasserer Kurt Bjerregaard oply¬
ste om dødsfaldene: Rasmussen, Silkeborg, og maler
Aage Henriksen, Fredericia. — Endvidere breve fra
Calgary, Stockholm ni. v. og regnskaber. C.U.K.s 60
års jubilæumsfest drøftedes. Næste møde 4. juni.

Waldemar Petersen.

Kendte naver runder år.
Den 18.-6.-59 kan Fugle-Peter fejre 75 års fødselsdag.

Kommentarer er overflødige, den der ikke kender
Fugle-Peter, kender heller ikke rigtig naverne.
Vi ønsker dig held og lykke og et godt helbred i

tiden fremover. Århus afdeling.
Den 22.-6.-59 kan Kieler-afdelingens mangeårige se¬

kretær Emil Jensen, Calvinstrasse 20, Kiel, fejre 80 års
fødselsdag. Til lykke!

C.U.K.-sfdeling s
Som maler Ib Lønstrup i sidste nr.

af D.f.S. bebudede, er der nu stiftet
en afdeling i Grønland. Fra den nye
formand, Kaj Rinch Hansen (med¬
lem af Københavns afd.) har vi
modtaget denne glædelige meddelel,
se ,og vi byder vor nye afdeling og
nye medlemmer hjertelig velkom¬
men i C.U.K.s rækker.
Kaj Rink Hansen skriver:

Julianehaab, 26.-4.-59.
Gode naverbrødre!
Jeg kan nu meddele at vi liar star¬

tet en naverafdeling under C.U.K, i
Julianehaab den 15 .april 1959, og
der er dermed ført et nyt land ind i
Vort virkefelt. Vi havde en velbesøgt
stiftende generalforsamling, hvor al¬
le var stærkt interesseret. Jeg valg¬
tes som ordfører og oplæste de til¬
sendte cirkulærer og love, som alle
tilsluttede sig. Vi skulle derefter ha-
ve lokale love ,og da jeg havde lo-
vene fra Københavns afd., blev vi

tiftet i Grønland

enige om at bruge dem i omredige¬
ret stand, og jeg vil bede dig lade
trykke 100 love med de vedtagne
ændringer, da vi intet trykkeri har
her. Da generalforsamlingen var
slut, blev Naverpladen spillet og alle
sang med og vi sluttede med et leve
for C.U.K. Bestyrelsen blev følgen¬
de: formand Kaj Rink Hansen, næst¬
formand: installatør Villy Larsen,
kasserer: malermester Ejner Jensen,
sekretær: byggeleder-assistent J.
Bolim, lokaleinspektør: mekaniker
Poul Petersen. Jeg må også oplyse,
at jeg ikke arbejder som blikken¬
slager mere, men er blevet restau¬
ratør i restaurant »Kassagsuk« i Ju¬
lianehaab. Jeg har stillet gratis loka¬
ler til rådighed og døbt restauratio¬
nen om til »Naver-kroen«. I skal få
nogle billeder af kroen og bestyrel¬
sen til »Den farende Svend« med
næste post, her er jo kun postfor¬
bindelse een gang om måneden.

Vi havde vort første bestyrelses¬
møde i går (søndag), hvor vi blev
enige om at vente med stiftelsesfest
til vi alle har fået medlemsbøger og
emblemer, som skal overrækkes den¬
ne aften. Møderne er blevet filmet,
så vi senere kan vise en film om
hele starten.
Med kraftig naverhilsen.

Kaj Rink Hansen.

Hilsen fra Niels Stentoft. »På vej
fra Nice er vi nu havnet i Paris,
som vi vil studere nogle dage. Vi
kom hertil 26.-4. og gik straks hen
til det franske Comp, herberg, hvor
vi blev hilst med kys og håndtryk.
Derefter blev vi inviteret til at over¬
være prisuddelingen fra vinterens
aftenskole og bagefter stod det på
champagne samme nmed borgme¬
steren, så det var en oplevelsesrig
dag.«
Med naverhilsen og slag i bordet!

Niels Stentoft.



FORENINGSMEDDELELSER

Århus. Fredag den 30. april begyndte vor årlige
skiveskydning. Det blev en af de helt store aftener.
Ca. 30 mand var mødt, og pletterne forsvandt fra ski¬
verne lige så hurtig de blev sat op. Højt var humøret,
ikke mindst da der blev optaget 5 nye unge medlem¬
mer. En herlig aften.
Fredag den 10. april havde vi afslutning på skive¬

skydningen. 15 mand var mødt, og efter en lang, lang
omskydning, blev det Tjervild, der fik pokalen. Efter
præmieuddelingen var det lukketid og enhver gik til
sit efter en dejlig komsammen.
Generalforsamling den 17. 4. 59. Da formanden var

fraværende, åbnede næstformanden mødet og bød vel¬
kommen. Til dirigent valgtes E. Ørtenblad. Sekretæren
oplæste protokollen, der godkendtes. Næstformanden
aflagde en kort beretning over hvad der var sket, og
skulle ske. Kassereren oplæste regnskabet, der efter
cirkulation godkendtes.
Der var forslag om enkelte hulemøder med damer.
Det blev vedtaget at holde dameaften de 4 gange om

året, hvor der var 5 fredage i måneden.
Til vor fugleskydning var der forslag om flere ste¬

der, og ved afstemningen blev det til Ebeltoft.
Formand, sekretær og skramleri genvalgtes, og med¬

lemmerne opfordredes til at deltage så mange som
muligt i Naverstævnet i Odense.
Med tak for ro og orden sluttede dirigenten gene¬

ralforsamlingen med nr. 19.
Med naverhilsen. H. P. Hansen, sekr.
Frederiksværk. Lørdag den 2. maj holdtes general¬

forsamling. Der var god tilslutning og alle valg var
genvalg. Formanden, snedker Laurits Pedersen, kun¬
ne tænke sig at lade yngre kræfter komme til, inen
den gik ikke. Et nyt medlem blev optaget og gjorde
sig fortjent til »blæren«, slagter Bent fra Asserbo gav
pølser og snaps, så det gik med sang og gemytlighed.
En knippelfin aften.
Med naverhilsen. Preben Larsen.

Hillerød. Hulemødet den 9.-5. blev særlig vellykket,
ikke p. gr. af at københavnerne viste film, de svigtede,
så den fremvisning har vi tilgode, men rygtet om at
de skulle komme, havde lokket fire københavnernaver
herud, og de var sandelig ikke kedelige. Ydermere
havde vi besøg af Erik Hansen, Frederiksværk, der
fremviste farvefotos og et nyt medlem, tømrer Ludvig
Mathiesen, optoges, så vi fik en pragtfuld aften.
Lam-på-spid-festen holdes i år i hulens have lørdag

den 8. august, og traditionen tro bliver det en begi¬
venhedsrig aften. Den 4 .august er absolut sidste frist
for tilmeldingen, som er bindende ,og for at deltage i
spisningen forlanges tilmelding. Næste møde den 13.
juni.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
København. Jubilæumsfesten den 18. april for Svend

Dige blev noget af det helt store. Da formanden, Th.
Rasmussen, var syg, åbnede næstformanden, Musik-
Karl, festen og bød velkommen ,og i sin tale til Svend
Dige udtalte han bl. a., at det er den slags gamle vi¬
kinger som Svend Dige ,der holder C.U.K, oppe, det er
dem, der som ham, bliver til festen holder op, selv om
den varer til næste dag, som Dige jo gør, og traditio¬
nen tro blev Dige der også til festen sluttede kl. 7 næ¬
ste morgen, og der blev sagt mange ord om, at det
havde været en knippelfin aften.
Med naverhilsen. Viktor Jensen, sekretær.
Odense. En flok forventningsfulde og nysgerrige

naver var mødt op til hulemødet den 9.-5., men triste
som en flok får gik vi derfra —• tænk jer 8 dage til
landsnaverstævnet, og vi aner ikke om der kommer 10
eller 100 til middagen og frokost og om der skal be¬
stilles 1, 2 eller 3 busser, et stort arbejde ligger bag
os, er det mon spildt? Økonomisk betyder det også
noget for afdelingen. Jeg håber alle afd. vil læse dette
og tage dette til efterretning, når andre stævner skal
arrangeres.
Alle Odensenaver! hvor er det dog længe siden I

har været med til en ordentlig pot kegler, skal vi alle
mødes på banegården den 13. juni medbringende en

Til medlemmerne i kobenhavns afdeling
Lørdag den 6. juni kl. 20:

Verkehrsaften hos »Klejnesmeden«.
Jægergangen 40, Søborg.

Med naverhilsen. Bestyrelsen.
Formand: Th. Rasmussen, Pilekrogen 17, Herlev, tit-
94 40 02.

Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV., telf. ÆG 15 >-
madpakke og vandrestaven til en tur på ca. 3 km. Ang.
klokkeslet, så fås dette hos formanden efter 1.-6., iia!"
den nye køreplan kendes. Vel mødt alle.

Med kraftig naverhilsen. Tage Jakobsen, sekr.
Roskilde afdeling afholdt den 18. april generalfor¬

samling, hvor alle beretninger godkendtes og valgene
var genvalg.
På mødet den 9. maj vedtoges det at C.U.K., Ros¬

kilde afdeling, holder udflugt til Landskrona søndag
den 12. juli. Afgang fra Roskilde kl. 9,23, men vi sam¬
les kl. 9. Det bliver en billig tur, hvor alle kan del¬
tage, prisen bliver 5—6 kr. pr. deltager, altså med¬
lemmer af Roskilde C.U.K. Afgang fra Hellerup, Tu¬
borg Havn, kl. 11,00. Det store kolde bord venter os
ombord, og, ja, så begynder den virkelige udflugt. Der¬
som det skulle vise sig, at medlemmer fra andre afde-
linger af C.U.K, kunne have lyst til at være med, bedes
de ringe til Roskilde 503 y. Vel mødt allesammen.
Næste møde den 13. juni kl. 19,30 i liulen, hvor vi

hilser på vor nye hulefar og hulemor.
Kraftig naverhilsen. J. A. Naumann, fmd.
Silkeborg. Hulemødet lørdag den 9. maj var meget

godt besøgt trods indtrufne omstændigheder, der gj°r"
de at mødet måtte forlægges til andet lokale. Forman¬
den, maler Simonsen ,bød velkommen og erindrede
om Naverstævnet i Odense. Det vedtoges at vor kasse¬
rer, tarmmester Hansen, repræsenterede Silkeborg af*1.
Et forslag om en sejltur med damer og madpakke hen¬
lagdes til næste møde. Efter en serie gode sange om
vårsol og bier sluttede det meget vellykkede og søer-
lig gemytlige hulemøde. Næste møde lørdag den l*5,
juni kl. 20 på den folkelige forsamlingsbygning.
Med kraftig naverhilsen. P. Skole Jensen, sekr.
Stockholm. Generalforsamlingen den 24. april vl"

godt besøgt og G. S. Nilsson dirigerede for 1011 ganS;
Der var genvalg over hele linjen. Vore hulemøder
sommer bliver lidt spredte, da vi ikke har faste lok'1"
ler, så de naver, der gæster Stockholm, beder vi rinS ^

til Kaj Hansen, så får I besked hvor vi er. Arbejds¬
forholdene i Stockholm er så gode som før — for el
god håndværker findes der altid arbejde. ..
Og så har vi jo vort herberg »Ingarö«. Her er I altm

velkomne, det være sig på besøg eller i ferie, og 10r^
dag-søndag er der altid naver derude. Mange af v9'._
svende og piger holder sommerferie derude, og mid¬
sommer, eller Set. Hans, som vi siger i Danmark, e
en lille ferie på 3 dage, det er cn af de største hø-I11
der hos os, og en stor oplevelse for dem, der ikke ha
overværet det.
Slutter med kraftig naverhilsen. Broder Willy*
Slagelse. Nå, svende, så er det grundlovsdagen, Y'

har vores åletur til Røde hus ,mød talrigt op, det b'la
ver en god tur. Vi kører fra Nytorv kl. ca. 13,30 Oo
kører så om til Frandsens gamle slikforretning, s'
hvis du er sent på den, kan du gå derom, vi kører de
fra kl. 14, vi drikker eftermiddagskaffe, når vi kon .
mer derhen, der er hjemmebagt til, og ålene spiser
ved almindelig aftenspisetid. Jo, det bliver en god tu >
så husk det nu! På gensyn grundlovsdagen den 5. jun '
Med kraftig naverhilsen. Knud.
Vejle. Vor afdelings 40 års jubilæum og »Hytten«*

30 års jubilæum. Ja, så er den store dag endelig: p
stemt, og vi forventer mange gæster i »Hytten«, ba
indenbys og udenbys. Festen finder sted lørdag ...
13. juni kl .17 og menuen består af sild, forloren ski
padde og ostepind a 5 kr. pr. næse. Sidste frist. i j
tegning, som er bindende, er tirsdag den 9. ,-'uSq94.
kasserer Charles Jensen, Gormsgade 21, telf. j ije
Det meget omtalte nye mindebord i »Hytten« s\'a
også være færdigt til festdagen, og hvis nogen em'_
ligger med nogle mønter, modtages de jo med beg
lighed. Altså! vel mødt i »Hytten« den 13. juni-
Med naverhilsen. LØV



Bestyrelsen for Los Angeles Naverklub:
Fra venstre: Fred K.Holm (sekretær), Al¬
bert Henriksen (formand), Asmund An¬
dersen (skramleriforvalter) ogWalther Pe¬
tersen (næstformand).

Los Angeles Naverklub fejrede d.
4. april sit 25 års jubilæum og fe¬
sten blev ualmindelig vellykket, den
indledtes med, at formanden, Al¬
bert Henriksen, bød velkommen og
lod mindet glide tilbage til den tid,
hvor man blot behøvede et hjem-
stavnsbevis ,og han sagde, at hvis
Naverbevægelsen havde fået lov til
at blomstre verden over, ville vor
klode i dag måske være en bedre
verden.
Aftenens festtaler og ordstyrer

var Niels Pallisgaard, der på sin
sædvanlige vittige og morsomme
måde underholdt forsamlingen efter
først at have givet et rids af Naver¬
bevægelsen og dens historie. Pallis¬
gaard nævnte til slut, at man også i
dag gør brug af de gamle naverideer
ved at sende »udvekslingsstudenter«
til andre lande.
Der var naturligvis mange, der

benyttede lejligheden til at ønske
naverne til lykke med jubilæet, der
blev bl. a. talt af formanden for sol¬
daterforeningen, Carl Gerner, hvis
bror har skrevet en bog om sine
rejser som nav i Europa og Østen.
Et eksemplar af bogen, der kun er
»trykt« i 3 eksemplarer, findes på
Nationalmuseet i København. Af an¬
dre gratulanter var der Palle Gre-
gaard fra Københavnerklubben,
Knud Hansen fra Luren, Ludvig

NAVERHILSEN
fra Los Angeles Naverklubs stifteh

sesfest den 4. april 1959.
Mel.: Mens Nordhavet bruser

Den stolte, den stærke forenede
flok

af Naver, som end er tilbage,
vi mindes den tid, da vor valsestok
vi svang, det var herlige dage.
:/: Nu fem og tyve år er svunden

hen,
hurra for-liver en lystig naver¬

svend. :/:
I aften vi fejrer vor mindedag,
den står som en sol i det fjerne,
vor klub den blev grundlagt i fest¬

ligt lag,
i dag er den Navernes stjerne.
:/: Nu fem og tyve år er svunden

hen,
hurra for hver en lystig Naver¬

svend. :/:
Lad tankerne hvile ved hver en nav,
som ej er iblandt vore venner,
de har nu lagt ned deres van¬

dringsstav,
fra hjertet vor hilsen vi sender.
:/: Var valseturen ofte tung og

trang,
vi mindes jer i aften med en

sang. :/:
Til slut en skål for vor Naverklub,
vi drikker vor seidel til bunden,
og mindes dengang, da vi var på

»skub«,
de herlige tider er svunden.
:/: Lad sangen klinge i vort glade

lag,
hurra for Naverklubbens højtids¬

dag. :/:
Albert Jansen.

Imindet om en god naverbror
Ved budskabet om karetm. Rasmus¬

sens dødsfald, dukker minderne fra
foråret 1914 i Bonn frem, og navne
som »Bjergsmeden«, »Klokkesme¬
den«, »Niels Napoleon« og »Ras«
bliver igen genopfriskede. »Ras« var
'lengang beskæftiget i Godesberg,
nien var altid en sikker gæst til mø¬
derne i hulen og på søndagsturene
rUndt om i omegnen, specielt min¬
des jeg pinseturen til Oliebjerget.
' uren startedes efter et hulemøde
over broen til Beul, og jeg fik betro-
et posten som fører. Da vi nåede

over Rhinen, viste det sig, at der på
den anden bred også var folk, der
havde taget forskud på pinsen, og
der opstod en mindre batalje med
nogle forsinkede balgæster, men »vi¬
kingerne« holdt skansen. Da vi en¬
delig efter forskellige fejltagelser
nåede op på det rigtige Oliebjerg,
var der kun klar himmel foroven
ellers alt kun en grødet skymasse.
Vi ville nu følge traditionen og have
morgenkaffe, men en sådan serve¬
ring var de ikke indstillet på, og da
en murer fra »Flauenskjold« på sit

Medstifterne af Los Angeles Naverklub:
Fra venstre: Harry Smith, Ted Overgaard,
Niels Pallisgaard og Jim Lauridsen.

Paaske, der kom helt fra Las Vegas
for at overvære festen, Eigil Jensen,
Thorvald Jensen, Oscar Aarøe, Fred
Holm, Harry Smith, Hjalmar Ander¬
sen og Jim Lauridsen (og så har jeg
vel endda glemt et par).
Der var navertelegram med em¬

blem og vikingeskib fra hovedbe¬
styrelsen i Danmark. I telegrammet
var indlagt et elegant hvidt silke¬
flag med naveremblemet, ligeledes
telegrammer fra Københavnerklub¬
ben og Broderlogen i Los Angeles
og et brev fra Oscar Aarøes 85-aari-
ge fader i Kolding, der ønskede til
lykke i dagens anledning. Der var
to sange forfattet til lejligheden af
Paul Glarsøe og Albert Jansen (New
Jersey) foruden et lille sanghefte
med de gamle naversange.
Efter middagen var der dans og

underholdning, og det blev sent in¬
den man brød op og gik hver til sit,
føjende endnu et glad minde til de
mange. Fred K. Holm.

hjemlands sprog fortalte dem hvad
han mente om deres måde at be¬
handle gæster på ,blev vi titulerede
»verdamte Flamlændere«, og da
ydermere et par gendarmer kom
frem, måtte vi fortrække uden kaffe
— vi fandt senere en oase, men da
havde vi glemt kaffen!
Kort tid efter rejste jeg sydpå, og

jeg genså først »Ras«, da jeg i 1917
kom til Århus, hvor han havde til¬
meldt sig, og han kom meget ofte til
møder og fester. Vi foreslog ham at
stifte en afdeling i Silkeborg og ef¬
ter et indkaldt møde var den en
realitet, og har gennem de forløbne
år med »Ras« som samlingsmærke
ført en støt og rolig eksistens. Ja,
hvem kendte ikke »Ras«! Vi mindes
stævnerne i Århus, Holstebro, Kol¬
ding, Horsens, Aalborg, Ludvigslyst,
Göteborg, han var altid med hvor
navernes interesser drøftedes.
Med »Ras« har vi mistet en af de

svende, der stadig holdt fanen højt
til gavn for fremtidens rejseliv og til
værn om ungdommens glade rejse¬
minder.
-Eret være hans minde!

Chr. Bielefeld t, Århus.



DEJLIGE DAGE I ODENSE
I det mest strålende sommervejr afholdtes i pinsedagene landsnaver-

stævnet 1959 i Odense. De gode Odenseaneres nervøsitet for at tilslutnin¬
gen skulle blive for ringe, viste sig, som stævnedagene nærmede sig, al¬
deles ubegrundet. Ved frokosten og festmiddagen var deltagerantallet helt
oppe på 110, og det må kaldes meget fint, vi må jo stadig huske på, at det
var lige i eller nær ved ferietiden.

Delegeretmødet, der holdtes i hulen, forløb ligeledes i skøn harmoni.
Vel nok 40—50 repræsentanter fra afdelingerne i Odense, Århus, Hille¬
rød, Frederiksværk, Aalborg, København, Düsseldorf, Göteborg, Slagelse,
Silkeborg, Vejle samt hele hovedbestyrelsen, var samlet, da formanden
for Odense afdeling, kunstmaler Carl Mortensen, bød velkommen.

Til dirigent valgtes formanden for
kontroludvalget, værkfører H. P.
Hansen, Århus, og til sekretær, HB's
næstformand, bogtrykker Kai Føns
Bach, Birkerød. Sidstnævnte oplæ¬
ste protokollen for stævnet i Århus
i fjor, den var ualmindelig godt ført
og hilstes med klap.
Formanden for hovedbestyrelsen,

overmontør Jens Jørgensen, aflagde
derefter en udmærket beretning, og
det var ham en glæde at kunne op¬
lyse, at C.U.K, siden sidste lands¬
stævne kunne opvise fire nye afde¬
linger ,nemlig i Calgary og Van¬
couver i Canada, i Svendborg og i
Julianehaab i Grønland, den sidste
var startet med ikke mindre end 29
medlemmer. Vi er inde i 60-året for
C.U.K, og jubilæet fejres lørdag den
5. december ved reception og fest i
København, og Jens Jørgensen op¬
fordrede alle afdelinger rundt om
at fejre jubilæet. Der vil fra hoved¬
kassen blive ydet et tilskud på 5 kr.
pr. deltagende medlem og der vil
blive udgivet et specielt jubilæums¬
nummer. De unge håndværkeres ud¬
rejse i år kunne vi være tilfreds
med, vi står i nær kontakt med
Håndværksrådet og svendene rejser
ikke ud, uden at have besked om
forholdene. Vor organisation er
skabt for den farende svend og vor
organisations struktur er stadig
hjælp og kammeratskab. C.U.K, har
udbetalt tusinder af kroner, Frc. og
DM i understøttelser på rejse, ved
sygdom og død og vort hjælpefond
er trådt til, når dette tiltrængtes.
C.U.K, er ikke en almindelig hurra¬
forening, men en forening med kul¬
turelle opgaver. Udover det peku¬
niære har C.U.K, haft flere opgaver,
sprogkursus, bibliotek, vejledning
o.s.v., og det er en betryggelse for
hvert eneste af vore medlemmer, at
de er med til at yde en indsats for
omtalte, men det betinger vore med¬
lemmers præcise kontingent.
Ved energiske indgreb hindrer vi

dårlige landsmænd i at misbruge
vort gode renommé ved afbrænderi
for kost og logi, lån m. v. Vi har
lige været ude for en uheldig lands¬
mand, der har besveget Otto Kröll,
Düsseldorf, for 100 DM. Denne
landsmand vil politiet — det tyske
og det danske — gerne tale med, når
han dukker op engang, manden er
linoleumspålægger Jørgen Hansen,
København, og naverne kan måske
medvirke til at finde ham. Han er
for flere år siden slettet for gæld i
sin fagforening.
Rejselivet har ændret struktur,

men vi ser med fortrøstning frem¬
over, thi det at komme ud og lære
nyt og se andre landes sæder og

skikke, forandrer sig aldrig, og det
vil C.U.K, leve med i.
Beretningen hilstes med klap.
Løve fra Vejle syntes vi skulle

betale Otto Kröll de 100 DM, og Jens
Jørgensen oplyste, at dette forlængst
var sket. Det vakte bifald.
Hovedkasserer Kurt Bjerregaard

gav et kort resumé af årsregnskabet,
der udviser en glædelig stigning i
indtægterne, på trods af at der er
udbetalt megen begravelseshjælp.
Til næste års naverstævne fore¬

sloges Silkeborg, og tarmmester Val¬
demar Hansen, Silkeborg, var glad
for forslaget og lovede et godt stæv¬
ne. Han udtalte smukke mindeord
om afdøde kasserer, karetmager
Rasmussen, og man ærede hans min¬
de. KurtBjerregaard bad os mindes
Niels Händel, Vejle, og også dette
skete.
Roslev, København, bad alle, der

havde betalt for indbindingen af
værket »Den farende Svend«, give
meddelelse herom til HB, således at
denne kunne ske samlet.
Kong Schmidt, København, bad

på litteraturudvalgets vegne såvel
ældre som unge svende om at ind¬
sende deres rejseskildringer, så vi
altid har et vægtigt materiale.
Møller-Jensen, Aalborg, var

glad for at HB havde holdt Otto
Kröll skadesløs, og benyttede lejlig¬
heden til at sige ham tak for den
store geskænk og opvartning, da
Louis og ham var i Düsseldorf.
Jens Madsen, Århus, rejste dis¬

kussionen om værket »Den farende
Svend«s 8. hefte. Som det også
fremgik af en notits i sidste nr., hav¬
de Svend Bønne bredt sig over 33
sider, således at der ikke var plads
for C.U.K.s stof, det er vi foreløbig
3 mand fra Århus der protesterer
imod ved at udmelde os af Det gam¬
le Naverlaug. Det Rønne skriver om
har ingen interesse.
Waldemar Petersen, Hillerød,

gav en fremstilling af arbejdet i ud¬
valget for værket »Den farende
Svend«. Han var trådt til efter at
fabrikant Jacob Monrad havde fået
nok af Svend Rønnes og Villi. Han¬
sens medarbejderskab.
Og efter »Når samlet er vor Na¬

verflok« og et trefoldigt leve for
C.U.K, takkede dirigenten for det
gode møde. Også han fik sit leve.
Derefter samledes man til frokost

i Højskoleforeningen og efter denne
gik turen til »Zoo Tivoli« og »Den
fynske Landsby«. Vejret var vidun¬
derligt og alle fik et fint udbytte af
eftermiddagen. Kl. 18,30 samledes vi
igen til festmiddag i Højskolefor¬
eningen. Maden var god og rigelig,
to gode sange ,festtale af Jens Jør¬

gensen, en rask omgang lotteri med
gode gevinster — vi kom her ud for
det enestående tilfælde, at Elikofer,
Århus, to gange i træk vandt hoved¬
præmien, et dejligt maleri af Carl
Mortensen, og begge gange skænke¬
de lian det til fordel for foreningen.
Dagen sluttede med dans til kl. 1-

Musiken leverede fire unge menne¬
sker på en sådan måde, at man nød
den enten man dansede eller blot
var tilhører .

Dagen derpå startedes kl. 9 i t0
busser og et antal af 70 til Fyns
smukkeste egne og med frokost i
Korintli kro. Vidunderlig tur. Kl-
14,30 var busserne tilbage og kl.
15,05 entrede alle deltagerne fra
Sjælland den reserverede vogn i to¬
get og med musik og sang — »Ka
du huske på valsen« — sagde vi far¬
vel og tak for det gode stævne.
Ved frokosten tog Odensenaven

Carl Petersen ordet og udtalte min¬
deord over »Ras«. Han var damer¬
nes gode ven og benyttede altid lej¬
ligheden til ved naverstævnerne
at hylde vore kære damer.
Jens Jørgensen oplyste om, at det

i år er 40 år siden en række danske
tog sig af Wienerbørnene fra de
krigshærgede egne, og at Jørgen K-
Petersen var en af foregangsmæn¬
dene i denne sag. Forsamlingen fo¬
reslog, at HB hjalp til med rejseud¬
giften, så vor stoute naverbror rej¬
ste ned som C.U.K.s repræsentant,
og det foresloges at lade præge en
mønt med vore initialer, denne skul¬
le skænkes Wiens borgmester. Ved¬
toges.
Fanerne fra Aalborg, Odense, Sla¬

gelse og Vejle var anbragt i festsalen
og der hilstes fra de forskellige al-
delinger, Pettersson, Göteborg, Otto
Kröll, Düsseldorf, Finnich fra Sla¬
gelse, Lorentzen fra Roskilde o.s.v-
Skibstømrer Seneca Jensen var

nok den, der kom længst borte fra
for at deltage i stævnet. Han korn
nemlig fra Finland og skulle nu af¬
sted igen til Sydamerika.

Waldemar Petersen.

Værket »Den farende Svend«. D®
af vore medlemmer, der har betalt
for at få værket indbundet, bedes
meddele dette til undertegnede.

Waldemar Petersen.

Wienerbørn. I anledning af, at det
er 40 år siden, at danske familier
tog børn fra krigshærgede Wiener-
hjem herop og plejede dem i lang
tid — de allerfleste er stadig i kon¬
takt med dem, arrangeres i år et
storstilet stævne for danske værter
og pårørende. Det østrigske konsu¬
lat står bag arrangementet. Pr°"
grammet lyder: Afgang fra Købe11'
havn og Århus søndag den 13. sept-
med ankomst til Wien mandag den
14. sept., hvor de modtages af Wiens
borgmester. De kommende dage star
i jubilæets tegn, torsdag indbydes tu
opera i Wiens statsopera, fredag af¬
skedsmiddag, og lørdag er der al-
gang til København og Århus.
Fra C.U.K, deltager bl. a. »børne¬

minister« Jørgen K. Petersen, son1
et års tid havde en wienerpige 1
pleje.



»Den farende Svend« går over Hele verden PfOlOg

Her skal pudses. Der er nok at gøre for vinduespudsere på den nye skry-
skraber ved Rliinen i Düsseldorf. 1232 vinduer har den 9Ü meter høje
bygning, og fire mand arbejder ustandselig med at gnide snavs af glas.t>e arbejder sig igennem det ved hjælp af særlige elevatorer, og når de
er færdige udendørs, må de begynde indendørs, for vinduerne er ikke
til at åbne.

Vi har det — åh, åh! »Jyllands¬
posten« har haft en samtale medtjen danske hotelejer i Paris, Chr.Hansen. Dersom nogen skulle få
'"'ug for adressen, ikke mindst her i
*erietiden, så er den her: Hotel du
"onquet de Montmartre, 1, Rue Du-
rantin, Paris (18 e). Metro: Abbesse.
Hr. Hansen siger bl. a.:
. — Men jeg vil sige Dem een ting'!
Mens man i Danmark render rundt

beklager sig over de store skat-
ter) så har dog de allerfleste danske

Pæn lejlighed. Flere og flere får
og fjernsyn, og jeg ved ikke hvad.

, Og det er styrtende, som de snart
?Hesammen kan tage på ferie i ud-
ändet. Hvor mange parisere tror
U(j> der kan tillade sig det?Der bor flere mennesker i Paris

i Danmark, men kun et ganske,
^anske lille tal kan tillade sig ferie'uenfor Frankrigs grænser. Hvis de
verhovedet kan tillade sig ferie.
Man skal ikke grine ad en pari-

er> fordi han måske ikke ved, hvor

Danmark ligger. Det har nemlig in¬
gen særlig interesse for ham. Han
når aldrig at komme der, og den
halve side om Danmark i skoleti¬
dens geografibog har han glemt.
Fordi han siden har skullet ar¬

bejdet så meget.
Der er folk her på Montmartre,

der ikke kan vise Dem vej til Ver¬
sailles.
De har nemlig aldrig været der,

og måske de heller aldrig når at
komme der.

Næsten en naverbog
»DE REJSENDE«. Den unge for¬

fatter Jens Branner fortæller i en

nylig udkommen bog fra Gyldendal
om sin vandring gennem to af Eu¬
ropas mærkeligste lande, Lapland og
Irland, og hans oplevelser — ikke
mindst i Irland — er så fantastiske,
at næppe nogen nav har oplevet no-

Naver — vi tænke os vil tilbage
til en tid, da det svært var at drage
ud fra Danmark, bort fra far og

mor,
ud i verden, som dengang synes

stor,
ud a'; følge svendes traditioner,
ud for at lære af andre nationer.
Verden var stor, men midlerne små,
derfor — når målet vi ville nå —

måtte vi ofte på »valsen« tage,
dér vi oplevede herlige dage,
når solen skinnede, fuglene sang,
og blomsterne duftede dagen lang.
Men var det vinter og kulden bet!
og sneen hvirvled' fra himlen ned,
vi gik og humøret oppe vi holdt
selv om det også var nok så koldt,
vi gav ikke op før målet vi så
og indbød til hvile vor trætte tå.
Disse bedårende vandredage
dem ikke nogen fra os kan tage,
og selv om tiden så hastigt rinder,
så er det minder, som aldrig

svinder,
og selv om vi bliver gamle og grå
de minder som lysende fakler stå,
som lyser ind i vor sind og sans
med vandringstidens eventyrglans.
Naver, vi vil også fremad tænke,
og os ikke af minderne lænke,
tænke på den svend, som vil drage
ud for at nyde de herlige dage,
ud i verden for minder at samle
at glædes ved, når de bli'r gamle.
Selv om verden er blevet en anden,
så er den dog ikke — helt på

spanden —,
end skinner solen, fuglene synger,
end kan i verden, i glade klynger
svendene vandre med sang på læben
mod fjerne lande, i fælles stræben.
Disse bedårende vandredage
vil blive minder, som ingen kan

tage,
og selv om tiden så hastigt rinder,
og' I bli'r gamle med rynker på

kinder,
vil mindernes glans dog aldrig forgå
men stadig som brændende fakler

stå,
og lyse op i Jer sind og sans
med rejselivets eventyrglans.
Naver — vi vil altid være — naver,
husk, at det er en af himlens gaver,
det at kunne kalde sig en nav,
som har vandret med sin sæk og

stav
i alverdens riger, set så meget

smukt
overalt med alle sanserne oplukt.
Naverlivet trives ej så stærkt som

før,
krige kom imellem, stænget blev

en dør.
Døren åbnet atter, livet går sin

gang
end skal naver atter drage ud med

sang
og vi gamle naver hjælpe vil

dermed,
så de unge naver komme kan af

sted.
Leve C.U.K. Pan.

get lignende. »De Rejsende« er
spændende som en kriminalroman,
men alligevel skrevet med en beta¬
gelse og følelse af slægtskab med
mennesker, hvis verden er så fuld¬
stændig forskellig fra vor. Red.
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1,002096,0035,002228,0096,0024,4016,50204,400,75109,63316,28233,0010,8063,35
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Den skandinaviske

Central-Understøttelses-kasse
Aarsregnskabet fra hovedkassen
1. april 1958 til 31. marts 1959

Indtægter
Kassebeholdning den 1. april 1958
Modtaget fra afdelinger:
Danmark
Udlandet

Solgt:
3 æresemblemer å 4,00
79 alm. emblemer å 3,00
13 navertelegrammer å 1,00
25 sangbøger å 2,75
3 bordbanner ä 16,00

L. Gøttler, annoncer Den f. Svend
Diverse a. do.
Renter fra obl. lån
Renter fra bank og sparekasse ...

Diverse

28.758,95

6.474,55
5.822,59 12.297,14

12,00
237,00
13,00
68,75
48,00

500,00
J520,00_

50,00
1.100,58

Kr.

378,75

1.020,00

1.150,58
3,30

43.608,72

Udgifter
Udsendelse af »Den farende Svend« 1.193,57
Trykning (årsregnskab) do 138,00
Clicheer til do 134,00 1.465,57
Administration 1.750,00
Telefoner 884,21
Møder og revisioner 371,34
Rejseudgifter 190,50
Repræsentationer 752,50
Gaver, blomster, telegrammer 739,50
Begravelseshjælp, 10 — 1.750,00
Portoudgifter 434,15
Tryksager 664,00
100 emblemer 275,00
50 bordbanner 775,00
Forsikringer 42,60
Skrivematerialer 69,50
Diverse 190,27 8.888,57

10.354,14
Kassebeholdning den 31. marts 1959_ 33.254,58

Kr. 43.608,72
Status pr. 31. marts 1959

Kassebeholdningerne i afdelingerne:
i Danmark
i Sverige sv. kr. 2.298,09 3.061,98
i Norge n. kr. 1.174,31 1.137,55
i Schweiz Frc. 2.774,99 4.423,05
i Tyskland DM 901,01 1.484,95
i hovedkassen 616,63i banken 9.046,69
i sparekassen 23.591,26

1 aktie i A/S Dansk Samvirkes Hus 200,001 obligation i K.T.A.S 1.000,00^ andele i Hillerød navern. byggef. 200,00
Inventar
Varelager:

526,61

10.107,53

33.254,58

1.400,00
638,00

1333
800
111
18
17

518
379
21

sangbøger 3.665,75
medlemsbøger
emblemer
æresemblemer
store emblemer ....

C.U.K, postkort ...

navertelegrammer
bordbanner

400,00
333,00
72,00
170,00
51,80

379,00
336,00_
Kr.

5.407,55
51.334,27

København, den 31. marts 1959.
K. Bjerregaard, hovedkasserer.

Revideret og befundet rigtigt. Kassebeholdning og"dag til stede.
København, den 14. maj 1959.

Erik Søegaard. Laurits Pedersen,
revisor. revisor.

Hjertelig tak til Københavns afdeling og Naverprop¬
pen og Naverne for den store deltagelse ved min hu¬
strus begravelse.

Jørgen K. Petersen og børnene.

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

C. Ü. K.s bankkonto. „Arbejdernes Landsbanks post¬konto nr. 110 for regning C. U. K., konto nr. 5105".
Hovedbestyrelsen. Formand: Jens Jørgensen, Dr. Ol-
gasvej 1, 4., København F. Tlf. Gothåb 4158.

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

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade
21, 3. sal, Aarhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej22, 1., Hillerød. Tlf. Hillerød 416.
C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,Egelykkevej 7, Vanløse. Telf. Damsø 73 09.
„Den lirende Svend":
Annonce»- og abonnement: Nakskowej 19, Valby, Kø¬
benhavn. Tlf. Valby 983. Gire Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen), Kbhvn. K

SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,Kleinhiiningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12-14.
Møde hver fredag kl. 20.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-
platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45_ Zü¬rich 4.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand Th. Jespersen, Mühle¬
mattstrasse 35. Al korrespondance til formanden.
Kasserer: Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Ud¬
betaling fra 12.30—13.30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstraaae
103, 2., (10 a), Dresden A 28.

Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant Wie-
nen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand: Otto
Krøll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til formanden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Re¬
staurant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand:
Andreas Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13.Kasserer: Harald Schneider, Friedrichsbergerstrasse
45 A, 3, Hamburg. Sekretær: Carl Metzdorff, Ham¬
burg 20, Spargelkoppel, Parselie 3.

Kiel: Kasserer: Emil Frederiksen, malerm., Möl-
lingsstrasse 17 (24b). Sekretær: Emil Jensen, Cal¬
vinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaurant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlin¬
ger Kirchplatz 1, 4. sal, München.

NYE AFDELINGER:
Svendborg: Formand, malermester Ernst H. Christian¬
sen, Ørbækvej 29, Svendborg.

Julianehåb, Grønland: Formand, restauratør Kaj RinkHansen.

Vor 73-årige naverbror Poul Boetius, København,rejste den 23.-5. til Canada for at besøge sine børn.
200 danske arbejdere afrejser i denne tid til arbejdei Grønland. Blandt disse er mange naver.

Navernes Sangkor.
Sommerferie fra 25.-6.—6.-8. — Lørdag den 6. juni:Haveaften hos formanden, Viktor Jensen, Jægergan¬

gen 40, Søborg. — Søndag den 21. juni: Skovtur med
damer. — Lørdag den 11. juli: Havefest hos Hans E.
Fischer, Hvedevej 33. — Lørdag den 25. juli: Havefest
hos Willy Johnsen, Wibrandtsvej 94. — Søndag den16. august: Herretur til Viggo Lemm, Havef. Engdra¬
get. — Lørdag den 22. august: Haveaften kl .16 hos
Aage Aagesen, De gamles By.

Viktor Jensen, formand for Naversangkoret.



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Blomsterforretningen
»Il O C O C O«
Jernbane Allé 89
DAmsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D HONNEUR 1958

VIMiaiMI#
EXPORT BEER

Inventa
l^ysKær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken¬
slager, gas, vand og
sanitetslaug

Besog den 300-årige
TERSLEV KRO
Stor gammel krohave
God mad — Fin kaffe
Rimelige priser
Telf. Terslev 19
Gunnar Nielsen

VORE SOMMERUDFLUGTER

HOTEL
BIRKEGAARDEN
Asserboplantage ved
Kattegat — kendt for
sin gode mad.
Pension, week-end, alle
moderne bekvemm.
Tlf. Liseleje 210
Den medbragte mad er
også velkommen
Ingen serviceafgift
Forenings- og firma¬
udflugter indtil 300 kuv.

Bespg det smukke Ods¬
herred og aflæg
RESTAURANT
»STRANDLYST«

ved Høve (Sejerøbugten)
et besøg, som De sikkert
får lyst til at gentage.
Her er høflig betjening,
udsøgte madvarer i rige¬
lig mængde, god kaffe og
hyggelige lokaler med
plads til 500-600 gæster.
— Sommerens største
oplevelse bliver Nordens
største tulipanmark på
100 tdr. land med
millioner af skønne tuli¬
paner. Tlf. Vig 88 og 27
(udenfor sæsonen
tlf. Vig 207)
Venlig hilsen
Ludvig Jensen

Sydstrandens nr. 1
GREVE BADEHOTEL
Stedet for sommer- og
firmaudflugter
500 kuverter
1. kl. køkken
Hundige 250
Viggo Jprgensen

Kun 50 km fra København
ligger
LANGTVED FÆRGEKRO
ved Bramsnæsvig — midt
i Danmarks skønneste
natur ved den nye Munk¬
holm bro. Lokalerne er

I nyrestaurerede, og vi ser¬
verer god mad og kaffe
til rimelige priser.
Specialitet: Stegt ål
Forudbestill.: Ejbybro 53
— og så har vi nogle
få gode værelser

ALDERSHVILE
SLOTSPAVILLON
Skønt beliggende ved
Bagsværd Sø. Selskaber
og foreninger modtages.
Exclusivt køkken. Høf^®
betjening. Lukket kegle'
og skydebane
Tlf. 98 00 30
Evald Larsen

LYNGE KRO
Farum — Slangerup
Frederikssund Landevej
God parkering, krohave
Godt køkken. Moderate
priser. Turist- og rejse¬
selskaber indtil 150
personer.
Chr. Christensen
Telefon Lynge 2— 123 _

POUL ANDREASEN
Blikkenslagermester
Jerismosevej 39, Hundige
Tlf. Hundige 610

Hilsen fra

SMEDE- og MASKIN¬
ARBEJDERNES FAG¬
FORENING

Helsingør Afdeling

Hilsen fra
MURERNES
FAGFORENING

Hillerød Afdeling

Hilsen fra

HUSTØMRER-
FORENINGEN
I NÆSTVED

Hilsen fra

KØBENHAVNS
TØMRERLAUG

Hilsen fra

TØMRER- og SNEDKER¬
FORENINGEN
Ballerup Afdeling

Hilsen fra
DANSK ELEKTRIKER
FORBUND

Hillerød Afdeling

Hilsen fra
SMEDE- og MASKIN¬
ARBEJDERNES FAG¬
FORENING
Hillerød Afdeling

TAPET
Mandrup-Poulsen
N. A. Dahls Eftf.
H. C. Ørstedsvej 56
LUna 45 05

Hilsen fra

KØBENHAVNS
SLAGTERLAUG

Hilsen fra
MALERNES
FAGFORENING
Hillerød Afdeling

CHR. OLSEN's
AUTOVÆRKSTED

Roskildevej 5
Hedehusene - Telf. 10

EMIL HANSEN'S

SØLVSMEDIE
Klaregade 3 - Odense

Hilsen fra
MURERSVENDENES
FAGFORENING

Hilsen fra
'TRÆINDUSTRI¬
ARBEJDERNES
FAGFORENING
Næstved Afd.

Hilsen fra
SNEDKERNES
FAGFORENING
Roskilde Afd.
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Naturligvis kan de unge tage på valsen i dag

I Naverhytten ved Vejle fjord — i

Som omtalt i juni-svenden deltog
Otto Kröll og hans hustru i Naver-
stævnet i Odense og holdt derefter
en kort ferie i Danmark. Under be¬
søget i Vejle blev Kröll interviewet
°g fotograferet af dagbladet NY
TID, og vi tillader os at bringe et
uddrag:
Når man er ung, skal man baske

"led vingerne! — Det er snedker
Otto Kröll, Düsseldorf, som for øje¬
blikket sammen med sin hustru,
Liesel, er på besøg i Vejle, der fast
°g bestemt, men alligevel med et
muntert blik i øjnene slynger denne
umiddelbare kendsgerning ud i ver¬
densrummet.
— Jeg vil gerne sige mere, fort¬

saetter Kröll.
— Helt i orden!
— Rundt om i Europa er der for

Øjeblikket gode arbejdsmuligheder,

>tto Kröll og hans hustru Liesel fot

men de unge er blevet hjemmefød-
dinge, som allerhøjst bevæger sig
ilden for deres lands grænser på
turistrejser, hvor alt er tilrettelagt
forud, og hvor de er beskyttet mod
samkvem med andre landes befolk¬
ning af emsige rejseledere. Man spi¬
ser og drikker og forundres over
naturen, men de unge basker ikke
med vingerne — deres egne — og
prøver at stå på egne ben.

— Hvad skal de unge gøre?
— Rejse ud og opleve Europa på

godt og ondt.
— Er den gamle naverstemning

ikke afgået ved en blid og rolig
død?

— Nej, ikke helt, men den gør
det, hvis ikke de unge springer over
samtlige papirbjerge og prøver sine
kræfter under andre forhold end i
deres hjemland.

>graferet under deres ferie i Vejle.
— Hvor er der chancer for de

unge?
— I Düsseldorf, og i det hele ta¬

get i Vesttyskland, især for byg¬
ningshåndværkere.
Otto Kröll er en særpræget per¬

sonlighed, som har prøvet lidt af
hvert. Som ganske ung startede han
i 1931 »på valsen«, men i modsæt¬
ning til så mange andre vendte han
blikket mod Skandinavien. Han rej¬
ste gennem Danmark, Norge og Sve¬
rige, arbejdede forskellige steder, og
slog sig i nogen grad til ro i Dan¬
mark, arbejdede bl. a. i Kregme ved
Frederiksværk og lærte det danske
sprog næsten til fuldkommenhed.
Siden har han været en trofast ven
af Danmark og er i dag et skattet
medlem af den skandinaviske na¬
verorganisation CUK, som han ar¬
bejder i nær tilknytning til.



^ Ærestavle ^ Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7.

40 Ar i c.u.k.

P. West Madsen Laurits Hansen

Ved en meget beklagelig fejltagelse vil vi først nu
være i stand til at hædre to af klubbens trofaste med ¬

lemmer som 40 års jubilarer.
Malermester Lauritz Hansen, Lyngby Hovedgade

84 a, som den 22. februar 1919 blev indmeldt her i
afdelingen, rejste ud første gang allerede i 1914, og
turen gik over Kiel til Hamburg, hvor han arbejdede
i kort tid, han blev dog tvunget hjem igen på grund
af den første verdenskrig. Da krigen var overstået gik
det atter på farten, men denne gang over Esbjerg—
Harwich og derefter til Paris, hvor han og et par
kammerater oplevede byernes by som turist, arbejde
turde de ikke binde an med, da ingen af dem kunne
sproget, de havde dog stor hjælp i en tidligere tysk
krigsfange, som assisterede dem som fremmedfører,
til pengene slap op, så gik turen til Reims, hvor L. H.
opholdt sig en kort tid og arbejdede ved faget. Senere
gik turen til Zürich, hvor opholdet strakte sig over
næsten 1 år. L. H. mindes endnu den mistro alle ud¬
lændinge blev mødt med i Schweiz straks efter kri¬
gen, han beretter om, at de blev skyggede af frem¬
medpolitiet i næsten en hel uge, dog blev det jo hur¬
tigt opdaget, at de var ganske ufarlige rejsende sven¬
de, som blot ville have arbejde, og så blev de ladt i
fred. L. H. siger, at de var de første svende, som kom
til Schweiz udefra, så der blev rigtigt festet for dem,
da de ankom til Hulen. Han fortæller også, at det
værelse han booede på der, havde Stalin tidligere be¬
boet.
Det er ikke meget vi har set til L. H. i vor Hule

her i København, men det er på grund af, at han har
så meget at gøre i sin virksomhed, men han siger, at
nu vil han prøve på at komme lidt oftere, for han
har fulgt C.U.K, med stor interesse gennem »Den fa¬
rende Svend«.
L. H. efterlyser »Hannoversmeden« og »Græde-

Peter«, hvor er I mon henne i dag? Lauritz Hansen
arbejdede hos Kessner og Gyldholm i Zürich samt
hos malermester Mølgaard. I 1921 gik turen atter
hjemover.
Den anden jubilar er blikkenslager Peter West

Madsen, Bellahøjvej 118, Vanløse, som blev indmeldt
den 4. april 1919 i Stavanger.
P. W. M. startede sin vandring allerede i 1917 og

turen gik til Norge, hvorfra det var meningen, at
turen skulle fortsætte til Glasgow i Skotland, men
skæbnen ville det anderledes og han blev i Norge,
arbejdede skiftevis i Stavanger, Bergen og Oslo for
atter at vende tilbage til Stavanger, indtil han blev
nødt til atter at vende staven mod Danmark, grundet
på indtrufne omstændigheder i familien. Alt ialt ar¬
bejdede P. W. M. i 2%år i Norge, og han mindes end-

Lørdag den 25. juli:
Verkehrsabend hos Willy Johnsen, Wibrandtsvej
94 i Sundby, så tag madpakken under den ene arm
og mutter under den anden og mød op med det
gode humør som altid.

Så kan der lige nævnes, at der den 5. september bli¬
ver arrangeret bustur til Helsingør, hvor vi nyder vort
medbragte »skorpeskrin« i samvær med Helsingør¬
naverne i deres dejlige hule. Nærmere om dette i næ¬
ste nummer, men reserver aftenen.
Med naverhilsen. Bestyrelsen.

Formand: Knud Lønstrup, Banefløjen 9, 2. th., Brh.,
tlf. 94 56 67 efter kl. 17.

Næstformand: Carl Jensen, 1. E. Ohlsensgade 11, 0->
tlf. TRia 26 44 til kl. 17.

Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV, tlf. ÆGir 15 72.
Runde fødselsdage i Københavns afdeling: Maler

Chr. Christensen, Bachersvej 101, S., fylder den 4. juli
50 år.— Tømrer Andreas Sørensen, Havrevej 1, Brøns¬
høj, 14. juli 70 år, og malermester Peter Christiansen,
(kanonmaleren), Bregnerødgade 1 A, N., fvlder d. 1"-
juli 65 år.
Vi gratulerer med dagen og ønsker alt godt frem¬

over. Københavns afdeling-

nu med glæde den herlige tid han tilbragte deroppe
mod nord. Han fortæller gerne om den gang han og
flere andre Naverkammerater var på tur i Lysefj01'"
den for at fiske, at de havde lejet en fiskeskøjteskip-
per til at sejle for dem. Skipperen drak alt deres
snaps og blev hønefuld, så båden gik på grund, og
færgebåden måtte trække dem af grunden, så de kun¬
ne komme til land igen, og da de nåede land, var
der ikke en eneste »Landsøl« tilbage, det havde de
læsket deres tørre ganer med, da jo skipperen havde
taget sig af snapsen. Siden — for at komme hjem —"
måtte de kravle opover fjeldet, og det var ret an¬
strengende. P. W. M. efterlyser en rejsekammerat,
kaldet »Onkel Carl«, som også var blikkenslager os
undrer om han endnu er i live?
P. M. W. deltog også i vore store karnevaller i ('(r

gode gamle dage, da P. D. Aagesen var sjælen i d®.
hele. Kom hjem igen i 1919, hvor han blev tilmelm
i vor afdeling, og her har han været siden. Det er
ikke så meget vi har set til ham i vor hule de sidste
par år, da han har været en del syg, men er nu 1
fuldt vigør, og kan igen passe sit arbejde. ,

Afdelingen holder æresaften for disse to svende
sammen med Carl Olsens 50 års jubilæum den 19. sep¬
tember i Hulen, men nærmere derom i næste »Svend«-
Foreløbig ønsker vi hjertelig til lykke med de 40

i C. U. K.
Københavnerafdelingen.

Hovedbestyrelsen bringer Laurits Hansen og
West Madsen, København, sin hjerteligste lykønsk
ning med jubilæet og takker for god indsats i v°
organisation.

For hovedbestyrelsen for C. U.K.:
Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,

formand. sekretær.

Han har oprettet en afdeling af
CUK i Düsseldorf, og på sin bopæl,
Eisenstrasse 35, modtager han skan¬
dinaviske håndværkssvende og han
hjælper dem til arbejde, kost og
logi, og til arbejdstilladelse.

— I årenes løb har jeg modtaget
flere hundrede unge danske hånd¬
værkere og hjulpet dem i gang, for¬
tæller han.

— Men det er ikke nok, fortsæt¬
ter Kröll. De unge skal længere end
til Düsseldorf og Vesttyskland. De
skal rejse mod syd, de skal se, høre

og lære noget mere. Düsseldorf må
kun være en station på vejen ...

—• Hvad kan Düsseldorf byde på?
— Arbejde og ophold, og så na¬

turligvis rejser til egnen omkring
byen, til Holland, Belgien og Rhin¬
ture.

— Altså turistattraktioner?
— Nej, mere end det. Vi har osse

søde piger og godt øl —
— Det lyder godt —
— Ja, en håndværkssvend, som er

»på valsen«, må opleve lidt af hvert,
og det er kun sjældent, danske

håndværkere forsvinder med vore
piger 7~ ,, 19
— Men udover pigerne og øllet •
— Så kan jeg skaffe arbejde vi

nogle kontakter til 110 DM om
ugen. Da kost og logi kan fås to
180 DM pr. måned, kan de un£
redde sig en lille startkapital ti
deres rejse videre i Europa.

Ferie: Redaktør Wald. Petersen fra
4. —20. juli. Hovedkasserer Bjerre
gaard fra 15.-30. august.



Både cementbageren, Jens og Oscar från Malmö kom til naverfesten
Lørdag den G. juni oprandt så

den store dag, som vi havde set
hen til, og i herlig sommersol. I
dagene forud havde hulemor Val¬
borg med medhjælperske haft travlt
med at købe ind og tilberede fest¬
måltidet. I løbet af eftermiddagen
troppede svendene op og det nye
bord blev beset og beundret, møn¬
terne og plader er ikke indsat end¬
nu, men er tilstede og tiden har vi
for os. Da alle var bænkede ved
de festlige borde holdt formanden,
Kai Andersen, festtalen og minde¬
des fødselsveerne, da C.U.K, star¬
tedes for 40 år siden med ca. 20

mand. 3—4 af medstifterne har vi
den glæde at se her i dag, og for¬
manden takkede iøvrigt alle for de¬
res indsats for C.U.K. Kai omtalte
også hyttens erhvervelse. Det var
jo nogle Naver, der havde købt hyt¬
ten for egen regning, men senere
overladt den til C.U.K. Omtalte ar¬

bejdet med at få hytten gjort i
stand til sit formål og besværlig¬
hederne i gamle dage med at kom¬
me derud — og til i dag, hvor mo¬
derne busser kører døgnet rundt ad
den skønne fjordvej. Kai Andersen
rettede en særlig velkomst til H.B.'s
formand Jens Jørgensen, Oscar

Schultze, Malmø, Jens Christensen,
Aarhus (cementbager) og Leo
Grønvald med frue. Velkomstsan¬
gen blev sunget, hvorefter der blev
sagt: spis, drik og vær glad. »Stjer¬
nen« var repræsenteret med en kas¬
se »ekstra«, det belønnedes med
klap. Så fulgte »Når samlet er vor
Naverflok« og derefter tog vi for
os af retterne, silden og den for¬
lorne skildpadde, der rostes i høje
toner. Sang og taler vekslede og
telegrammerne oplæstes, bl. a. fra
vor gode ven Otto Kröll, Düssel¬
dorf, H. B. og det gamle Naverlav
i Kolding. Jens Jørgensen medbrag-

Jesper fylder 75 år Musiker-Carl bliver
»voksen«

Sadelmagermester Carl Jensen,
(Musik-Carl), I. E. Olsensgade 11,
0., næstformand i Kbh. afdeling af
C. U. K., fylder den 15. juli 50 år.
Musik-Carl er kendt i øst og vest,

syd og nord med sin harmonika og
lille tenor, han går fra bord til bord
og forlyster hver en naverbror.
Vi kalder aldrig forgæves på Mu¬

sik-Carl, når vi har fest, Verkehrs¬
aften, udflugter og naverstævner, og
Carl sætter altid liv og humør med
sine gode naversange og melodier.
Københavns afd. ønsker dig her¬

med hjertelig til lykke med de 50,
og håber at vi endnu i mange år
må nyde din lystige musik og sang.

P. b. v.:
Erik P. Hansen.

FRA NAVERFES TEN: Fru venstre ses siddende formunden, Kaj Andersen, Jens .Jorgensen, Kobenhavn o» Chr. Winther,
Vejle. Stående fra venstre 40-års jubilaren Carl Lindskjold og Oscar fra Malmø.

Æresmedlem, maler Thorvald
lespersen, Tranehavegård 38, Kø¬
benhavn SV, fylder den 15. juli
75 år.
Jesper er indmeldt i Hamborg

afd. af C.U.K, den 15-5-1908, og
har taget de obligatoriske ture til
Tyskland, Østrig, Frankrig og
Italien, men havnede dog allige¬
vel i Schweiz, som blev hans an¬
det fædreland i ca. 30 år. Jesper
har stadig et strålende og vitalt
humør, det må vi alle erkende,
når han springer op og giver sin
yndlingssang »Berner Oberland«.
Jesper har haft et utal af tillids¬

hverv og bestyrelsesjob igennem årene, der er gået,
°g har røgtet dem alle til ug.
Vi ønsker dig hjertelig til lykke Jesper og alt godt

fremover.
Københavns afdeling. P.b.v. Erik P. Hansen, sekr.



FORENINGSMEDDELELSER

Düsseldorf. Lørdag den 13. januar kom vi sammen
i Hulen hos Jupp Wiénen og fik os en pragtfuld hule¬
aften. Der er god fremgang, og vi var sammen denne
aften med en del unge svende: 3 tømrere, 1 glarme¬
ster, 1 maler, 1 elektriker og som gæst en ung student
fra København, som benytter ferien til at arbejde i
Auto-Union i Düsseldorf. Düsseldorf afdeling fik des¬
uden tilgang af en ung tømrer fra Aarhus, som rejste
til Køln for at komme igang der. Der har været en
del breve med ansøgninger og forespørgsler fra unge
svende, de bliver besvaret en efter en. Der blev talt
om en eventuel bustur til Holland. Efterhånden kom
stemningen op og nogle sange blev sunget. I det store
og hele blev det til en tilfredsstillende aften.
Den 29. juni skal der være huleaften igen, idet na¬

verne fra København kommer med bus til Düsseldorf
på ferietur langs Rhinen.
Næste huleaften i juli: Lørdag den 11. juli.
Med naverhilsen: Otto K roll.
Frederiksværk. Hulemøde 6.-6. Formanden bød vel¬

kommen og bragte hilsener fra stævnet i Odense, der¬
efter viste Jens Thomsen lysbilleder fra Odensestæv¬
net, egne optagelser, og så var der kaffe og ostemad.
Er der andre naver, der vil se billederne, så er der jo
ikke så langt hertil, og vi møder altid den 1. lørdag i
måneden, og vi har altid apparatet, så vi kan vise dem
frem, og Frederiksværk er da ikke så langt borte —
og vi er altid i godt humør her, så kom bare svende og
piger, der er plads nok. Vor hule er beliggende i
pragtfulde omgivelser og et C.U.K.-kæmpeemblem ved
landevejen viser jer op til Hjortebjergvej 9, Vinderød
skov. Vi ses lørdag den 4. juli.
Med naverhilsen. Erik Hansen, sekretær.

Hillerød. Så nærmer vi os den store dag, klubbens
traditionelle Lam-på-spid-fest lørdag den 8. august i
klubbens have, Slangerupsgade 38. Reserver datoen og
husk tilmelding er absolut nødvendig og må ske enten
på hulemødet den 11. juli eller senest den 4. august.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekretær.
København. Lørdag den 30. maj afholdes halvårlig

generalforsamling i Berejstes hus.
Formanden, Th. Rasmussen, bød velkommen og bad

forsamlingen om en dirigent. Som sædvanlig blev det
Roslev, der altid røgter sit hverv godt til alles tilfreds¬
hed.
Protokol og regnskab blev oplæst og godkendt.
Under formandens beretning sagde Th., at da han

nu var på valg i år, ville han trække sig tilbage, grun¬
det meget arbejde. Det kom til mange kraftige opfor¬
dringer om at fortsætte, men Th. ville ikke, og i stedet
blev Knud Lønstrup valgt til formand. Lønstrup tak¬
kede for tilliden og lovede at gøre hvad der stod i

te et bordbanner fra H. B., og over¬
rakte en mønt fra Naverproppen
samt flere mønter fra Jørgen K.
Petersen. Oscar Schultze, Malmø,
overrakte ligeledes flere mønter til
bordet samt nogle fine huer med
naveremblemet. Jens Christensen
glædede os også med mønter. Leo
Grønwald, som jo ikke er medlem,
men en god ven af Knud Dahl i
Tyrkiet ,havde lovet Knud at lave
det nye bord gratis, og det siger vi
her i Vejle mange tak for.
Efter det dejlige festmåltid fulgte

kaffe m. v., og dagen derpå var vi
nogle stykker i hytten for at tage
afsked med J. J. og Oscar Schultze
— med håbet om at se dem til
Aalegildet.
En tak fra Vejle afdeling af

C. U.K. til alle, som har betænkt os
med mønter, telegrammer, banner,
eller på anden måde vist os deres
interesse.
Med kraftig naverhilsen fra Vejle

fjord. Løve.

7Malmö—Veile—THalmö
Avrest Malmø-farjan kl. 6,20, Kø¬

benhavn 7,40. Ab Kopenhagen, first
class, 9,40, returbillj. København—
Vejle, d. kr. 76,20. över Storebælt
med Fårjan — og der ved I godt, at
man får herlig smørgås, snaps og
pilsner, kaffe, Napoleon-cognac. —
Halv times ventetid i Fredericia ud¬
nyttedes på bedste måde. Kl. 16 i
Vejle, hurra! Modtagelse af forman¬
den Kai (Jens Jørgensen og jeg
havde huer på med emblem, så han
ku sagtens kende os). Indkvartering
på Hoteli Dania, værelse 10. Bus no.
4 til Naverhytten, ja, en stor stejl
bakke at komme op ad — uha, uha,
— men det gik.
Til bords kl. 17, dejlig sild og

derefter skildpaddesuppe med æg
og naturligvis med diverse saker.
Tilsidst ost. Ind imellem taler og
sang. Herligt kammeratskab. Vackre
damer. God formandstale. Mange

hans magt for at løfte arven efter Thorkild Rasmus¬
sen.

Sekretær Victor Jensen ville heller ikke modtage
genvalg, da han nu var blevet formand for Sangfor¬
eningen, og i stedet blev Erik P. Hansen valgt.
Bestyrelsen kom til at se således ud efter valget:

Knud Lønstrup (formand), Jens Klitte (kasserer), Carl
Jensen (næstformand), Erik P. Hansen (sekretær),
Edgard Jensen (lokaleinspektør).
Alle øvrige valg blev genvalg.
Da Kong Schmidt er udtrådt af byggefonden for at

varetage litteraturarbejdet, blev Th. Rasmussen en¬
stemmigt valgt til medlem af byggefonden.
Det blev besluttet at sælge foreningens 2 lodsedler

og købe obligationer i stedet; der kom også en ind¬
samling i gang til køb af en obligation til byggefonden
og der indkom kr. 40,00, hvilket beviser medlemmer¬
nes store interesse for at få deres egen hule. Og der¬
med var generalforsamlingen slut og dirigenten tak¬
kede for god ro og orden.

Med naverhilsen. Erik P. Hansen, sekretær.
København. Verkehrsaftenen den 6. juni hos Klein-

smeden blev en af de helt store aftener. Ca. 100 men¬
nesker var mødt op, hovedparten kl. 19, med medbr-
skorpeskrin og naverpige. Vejret var strålende og hele
haven var illumineret. Vi blev bænket ved lange bor¬
de, hvor der blev udbragt mangen en skål, og selvføl¬
gelig gav Musik-Carl sine kendte numre, ligesom
Sangkoret, der også var mødt op, gav flere numre.
Vejret var så pragtfuldt, at vi kunne sidde ude hele
natten og holde samtlige naboer vågne.
De lystige navere nægtede imidlertid at gå hjem tØr

de havde fået morgenkaffe, og nogle fik ovenikøbet
eftermiddagskaffe og aftenkaffe. Der var masser af Øl-
vin, kaffe, diverse og varme pølser, alt til små penge,
så alle kunne være med. Det er flere af den slags alte¬
ner vi skal have.
Med naverhilsen. Erik P. Hansen, sekretær- a

Los Angeles. Arbejdsdag i Naverdalen. Lørdag den
18. april kl. 9 morgen mødte 20 naver og naverpiger 1
Naverdalen for at gøre den smukke dal rede for soin-
merens skovture, der var god arbejdslyst og arbejde1
gik rask, og ved middagstid serverede fruerne Henrik¬
sen og Holm en velsmagende lunch til de tilstedevæ¬
rende.
Eigil Jensen, som aldrig svigter når noget går i°'

sig i Naverdalen, var første mand på pladsen med et
helt læs øl og flere sække is, så at alle til enhver tlC1
kunne nyde en kold øl.
Kl. 4 var Naverdalen i skønneste orden for årets

første skovtur, som var fastsat til den 3. maj, men da
vejret denne morgen så ud til regn, var der ikke s<
mange som ventede, men sommeren er jo lang i Syd"
Kalifornia, og vi håber jo, at vejrguderne vil være °s
venlige resten af sommeren.
Med naverhilsen. Fred K. Holm, sekretær. .

gaver. Og vi svedte. Kl. 12 nat med
bussen til hotel Dania. t

14.-6., søndag. Kl. 9 kaffefrokost
med æg og varme rundstykker, der¬
efter atter med bus no. 4 til Naver-
hytten ved Vejle fjord. De fra g®"
stern efterladte sild og tilbehø
konsumeredes — men toget ga
12,28 — afsked — hulefar Christian
Winther og hulemor fick en strå-
lande omgang (med kys på kind)
afsted. Desførinden hade vi sendt
kort til Otto Kröll, Düsseldorf (^a"
verhytten med alle vores navne +
skipperen, som boede neden foi'
han kunne godt li' Otto Kröll).
begyndte hjemturen — Fredericia
kl. 1, med M/S Storebælt til K°rrf^
2,30, god service ombord, an KØ'
benhavn kl. 16,30, til Malmø kl.
hjemme kl. 22,00. . t
Slut på en herlig tur med f'n

vejr og godt humør, en stor opi<j"
velse rigere. En strålende tack tu
alla Naver och veninder i Vejle.

Oscar Schultze, Malmø-



Odense. Landsnaverstævnet, som afholdtes her i
Odense i Pinsen, er jo udførligt refereret i juni-num¬
ret, så det skal ikke gentages her — vi var glade for
den gode tilslutning og selv om der måske var lidt der
knirkede, var vore gæster så venlige at være tilfredse
endda — og så kan det jo sagtens gå at holde stævne.
Vort møde lørdag den IS. startede på banen kl. 14,

først med tog til Holmstrup, hvorfra naverne — et du¬
sin — drog ud i det danske sommerlandskab, gennem
Øghaven ad små kringlede veje med udsigt over det
bakkede terræn ved Hesbjergskovene.

— De lovede tre km var nu noget aflange — men da
»Fie« dukkede frem i et sving med et lille depot til de
støvede ganer fik man frisk mod til at fortsætte til
Blommenslyst Kro, hvor man gik til keglerne. Og na¬
verne sled så de svedte — keglerejseren er i bedring
— Kaitoft blev keglekonge, men der var vist flere
prinser! Og sikken en appetit vi fik, vi sang og havde
det rart, så vi glemte alt omkring os — en glemte både
naverstok og randsel — jeg siger ikke hvem, men
spørg Martin Pedersen, han ved det.
Næste mødested er ved Kukkertræet — hjørnet Re-

ventlowsvej—Kragsbjergvej kl. 17,45 med madpakke.
Rejseleder er malermester Larsen, det er den 11. juli
— vel mødt.
Med naverhilsen. Carl Mortens en

Vejle. En forsinket fødselsdagshilsen til maler
Frants Koed, som den 30.-6. blev 70 år, og en tak for
din interesse for C.U.K., dit gode humør og dine her¬
lige sange ved vore sammenkomster.

C.U.K., Vejle afdeling.
Silkeborg. Hulemøde lørdag den 13. juni. Ja, hule-

møde er måske en forkert benævnelse, da Den folke¬
lige Forsamlingsbygning f. t. ligger i omforandringens
tegn, og hulen desårsag er utilgængelig. Meget fåtallig
var vi mødt op, der er jo sol og sommer over Danne¬
vang og i særdeleshed over Silkeborg, en og anden var
forhindret p. gr. af udflugter, en p. gr. af aftenarbejde
og et par stykker grundet hukommelsestab (varmen?)
men helt bortset fra evt. forfald, havde vi den glæde
at kunne notere fire nye medlemmer til vor klub.
Ja, svende, ældre og yngre, kom og tilslut jer vores

gemytlige og absolut kammeratlige samvær (altså alle
I, som har arbejdet ude i det fremmede), her i vores
hule er I velkommen!
Som følge af den ringe tilslutning nævnte aften hen¬

lagdes et par sager til næste møde, som er lørdag den
II. juli kl. 20 pre. i Den folkelige Forsamlingsbygning.
Vigtige sager på dagsordenen.
Kraftig naverhilsen. P. Skole Jensen, sekretær.
Zürich. Generalforsamling d. 25.-4.-59. Formanden,

Hans Rasmussen, åbnede mødet og bød velkommen.
Til dirigent valgtes Børge Hansen. Formanden aflagde

Kobenhavns afdelings nye formand
Som omtalt under foreningsmed-

delelser, skiftede C.U.K., Køben¬
havns afdeling, formand på sidste
generalforsamling, idet Thorkild
Rasmussen efter en udmærket ind¬
sats på denne krævende plads, ikke
var til at formå til at fortsætte. Han
havde simpelthen ikke tid, når hans
daglige arbejde skulle passes. Jeg,
tror, at generalforsamlingen i Kø- :
benhavn gjorde rigtigt, da den valgte
vor 37-årige naverbror, elektriker Knud Løn¬
strup, som hans efterfølger.
Trods Knud Lønstrups relativt unge alder,

kender han mere til naverlivet end de fleste.
Siden han som bare 18-årig tog sin første tur —
den gik kun til Kiel — har han ført en »omtum¬
let« tilværelse. Han har besøgt de fleste lande i
Europa og som montør på svenske skibe har
han været kloden rundt mange gange, knyttet
forbindelse med mange danske rundt omkring i
verden, og jeg har glædet mig over de hilsener,
han af og til sendte til »Den farende Svend«.
Hans noble væremåde, glimrende sprogkund¬

skaber og ihærdige arbejde for C.U.K, er et stort
plus for Københavns afdeling. Red.

derefter beretning over det forløbne halvår. Der var
Mortensfesten, som var særdeles vellykket og der ind¬
kom 130 Frc. ved pakkefesten. Julefesten blev afholdt
den 15. dec. 58, og der deltog 150 voksne og 20 børn. I
festen deltog hr. legationssekretær Hast fra Bern ogden danske konsul i Zürich, hr. dr. Blass. Såvel for¬
mandens beretning som sekretærens protokol og kas¬
sererens regnskab godkendtes. Derefter var der valg.
Til kasserer valgtes Erik Thyne og til materialforval¬
ter Børge Hansen.
Formanden bragte tanken om det skandinaviske hus

på tale og han oplæste en fundats, som var forelagthr. konsul Blass. Formanden mente, at C.U.K, skulle
løse denne opgave. Da tiden var langt fremskreden,
var det ikke muligt at drøfte dette emne færdigt, hvor¬
for det besluttedes at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling om en måned.
Fredag d. 22.-5.-59 afholdtes den ekstraordinære ge¬

neralforsamling. Første punkt på dagsordenen var det
påtænkte fond til et skandinavisk hus eller hjem i Zü¬
rich. Formanden udtalte, at bestyrelsen havde behand¬
let spørgsmålet og at denne enstemmigt stillede for¬
slag til generalforsamlingen, om at der oprettes et
byggefond til ovenstående formål. Der blev ivrigt dis¬
kuteret herom, hvorefter det næsten enstemmigt blev
vedtaget at oprette dette fond. — Punkt 2 var valg af
forvalter til Spetzlerfonden i stedet for vort æresmed¬
lem, H. A. Hansen, der er på hospitalet, og ikke mere
er i stand til at varetage dette. Valgt blev vor formand
Hans Rasmussen. Der foretoges en indsamling til for¬
del for de efterladte fra »Hans Hedtoft«, og herefter
sluttede generalforsamlingen, som var forløbet i god
ro og orden.
Med venlig naverhilsen. Olrik Caspersen.
Håndværkernes Rejsefonds årsmøde afholdes søn¬
dag den 16. august i Helsingør Naverhule. Reserver

dagen, nærmere i næste nr.

Efter vores ferieophold i Danmark retter vi en
hjertelig tak til naverne og venner, særlig til Odense
og Vejle, hvor vi oplevede uforglemmelige clage.

L i e s e 1 og Otto K r ö 11.

Uddrag af H.B.'s protokol
4. juni: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.— Pro¬

tokollen godkendtes. — Der var brev fra Anton Sø¬
rensen, Paris, der havde haft besøg af 2 fremmed-
skrevne svende, den ene var Niels Stentoft. — Brev
fra politimesteren på Frederiksberg ang. linoleums-
pålægger Jørgen Hansen, der havde besøgt Otto Kröll.
Politiet tager affære, når J. H. før eller senere duk¬
ker op. — Brev fra kontroludvalget, der ligesom H. B.
godkendte de nye love for Julianehåb afdeling. —

Vejle afdeling ville gerne se H. B. repræsenteret ved
deres 40 års stiftelsesfest. Formanden repræsenterer.
— Ang. jubilæumsnumret drøftes dette ved et møde
25. juni. — Hovedkasserer Kurt Bjerregaard havde
modtaget regnskab fra Rønne og sendt materiale til
Grønland. — Otto Krölls tab ved ovennævnte J. H.
var dækket af H. K. — Forskellige mere interne sager.

Waldemar Petersen.

Viggo Olsen, fylder 80 år den 14. juli, og allesammen
Slagelse. Vor prægtige naverbror, snedkermester

ønsker vi dig hjertelig til lykke.
C. U. K. i Slagelse.

Skandinavisk Central Understettelses-Kasse. C. U. K
København.
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HILLERØD POULSEN & HANSEN
Volks Wagen VW
Slangerupgade 37
Hillerød 1115

JENS SØRENSEN
Isoleringsmester
Horsevænget 17
Hillerød 1619

MASKINSNEDKERIET
HAMLET
Esromvej 98
Helsingør 2118 18KØB J.K. FORSATS¬

RAMMER NU
de er bedre, fiksere,
billigere og De sparer
ca 20 pCt. paa Deres
Varmeregning
J.K. Forsatsrammefabrik
Peder Skrumsvej 2
Telf. 2110 06
Oirn-Nr. 32 93

CARL CHRISTENSEN
Murermester
Chr. IVs Vej 1
Hillerød 100

ERIK PETERSEN
Aut. Elektroinstallatør
Skansevej 12
Hillerød 22 30

ERIK A. SELANDER
Tømrermester
Stubbedamsvej 26
Helsingør 2111 63

HANS JØRGENSEN
Sadelmager- og

Tapetserermester
Frederiksværksgade 21
Hillerød 256

O. BENGTSSON
Isoleringsmester
Bakkedraget 13
Hillerød 20 07
Isolering af Koldt- og
Varmtvandsanlæg

AUTO SHOP
N. Rasmussen
Marienlyst Allé 3
Helsingør 2108 50 - 2108 51
Største Rep.-Værksted
Aut. General Motors Forh.TRÆLAST¬

FORRETNING
Viggo C. Lewinsky
Etableret 1880
Slotsgade 25
Hillerod 68 — 468

ELVIR LARSEN
Malermester

Fredensvej 24
Hillerød 20 49

JAC. HANSEN
Blikkenslagermester
aut. Gas- og Vandmester
Slotsgade 24
Hillerød 216

B. V. Sennefelder & Co.
installationsfirma
Fiolgade 12
Helsingør 2114 88

E. ØSTERGAARD
OLSEN's
AUTO-VÆRKSTED
Møllebrovej 10
Hillerød 28 82

BORELLA HANSEN
& CO.
Møbelsnedkeri og
Billedskæren
Torvet 1
Hillerød 598

CARL PETERSEN & SØN
Glarmestre
Eget Glassliberi
Slotsgade 10
Hillerød 111

OVE HANSEN & SØN
Malermestre
Erik Hansen

Marienlyst All
Helsingør 21 07 54

FREDERIKSBORG
AUTOSERVICE
Frederiksværksgade 43
Hillerød 15 81
Køb og Salg af nye og
brugte Biler
Motorcykler — Traktorer

HELSINGØR
ELEKTRO SERVICE
Villy Ravn
Willemoesvej 6
Helsingør 21 06 98
Værksted: Sabroesvej 1 ®

AA. LARSEN
Alb. Andersens Eftf.
Blikkenslagermester
Aut. Gas- og Vandmester
Møllestræde 6
Hillerød 24

HILLERØD AUTO-
SPRØJTELAKERERI
Roskildevej 19
Hillerød 19 68

Arne Lohmann
Jørgensen
Murermester &
Entreprenør
Petersborgvej 10
Hillerød 876

INGVAR NIELSEN og
HANS JENSEN
Alt Tømrer- og
Bygningsarbejde
Funkevej 38
Hillerød 8S7

Møbelpolsterfirmaet
HARTMANN PETERSEN
Sudergade 4 A
Helsingør 21 29 86

HILLERØD FÆLLES¬
BAGERI A/S
Slangerupgade 22
Hillerød 334 C. A. CHRISTENSEN

Snedkermester
Stengade 78
Helsingør 21 06 14

ALB. GØTZE
Glarmester
Frederiksværksgade 11 A
Hillerød 32

P. L. Larsen
aut. Elektroinstallatør
Slotsgade 45
Hillerød 824

AUG. PETERSEN
Blikkenslagermester
Petersborgvej 22
Hillerød 20 70 Skibsventilatorfabriken

»EXPRES«
K. Sprenger
Kongevejen 52 B
Helsingør 21 07 07

AAGE JENSEN
Bygnings- og
Maskinsnedkeri

Løngangsgade 25
Hillerød 651

DOMI - SERVICE
Aut. DOMI - Forhandler
Emil Olsen
Slangerupgade 6
Hillerød 96

Povl Christiansen
Tømmerhandel
Carlsberevej
Hillerød 3333
Trælast og
Bygningsartikler HERMAN HANSEN

Tømrermester
Viborgvej 13
Helsingør 2126 28

FREDERIKSBORG
ORGELBYGGERI
Troel Krohn
Slotsgade 67
Hillerod 1812

POUL E. LANG
Motorcykler
NSU — PRINZ
Roskildevej 33
Alle Reparationer udføres
Hillerød 1387

HELSINGØR

HELSINGØR AUTO-
ELEKTRO
W. Krag Hansen
Auto-elektrisk Værksted
Stengade 5
Helsingør — 2119 75

POUL LARSEN
Entreprenør
Aut. Kloakmester
Stubbedamsvej 72
Helsingør 2114 39

KERN-HANSEN
Urmager — Guldsmed
Slotsgade 5
Hillerød 299

E. SANDBERG
Faglært Buntmager
Nordsjællands største
Udvalg i Pelsvarer
Helsingørsgade 17
Hillerød 28 38

NORDSJÆLLANDS
BETON - INDUSTRI
Svend Hansen
Esromvej 96
Helsingør ?.1 20 24

WAGNER JENSEN
Skræddermester
Frederiksværksgade 25
Hillerød 25 94

AUTO-CENTRALEN
»HELSINGØR«
C. Johansen
Trækbanen 11
Helsingør — 2110 40WERNER PETERSEN

Malermester

Hosirupsvej 29
Hillerød 26 90

Haldur Christiansen
Tømrer- og
Snedkerfirma
Sudergade 13

TH. HUSTED
Urmager — Optiker
Slotsgade 59
Hillerød 12 59

LYSE & JØRGENSEN
Gardiner - Persienner
Boligmontering
Sudergade 16
Helsingør 2102 30

KØLER & TANK
Aamosevej 22
Hillerød 26 41

FREDERIKSBORG
METALSTØBERI
Møller Andersen &
Saabye Christensen
Blytækkervej 7
Hillerød 26 47

Svend Aage Nielsen
Murermester
Trykkerdammen 10
Helsingør 21 2046

MASKINSNEDKERIET
..MØLLEDAL«
Bonde Jensen & Thomsen
Esromvej 9
Helsingør 210410

VIGGO OLSEN
Tømrermester
Hostrupsvej 6
Hillerød 652 Støt voreFREDERIKSBORG

RAMME- og KEHLE-
LISTEFABRIK
E. H. M. Scheel
Godthaabsvej 1 A
Hillerød 18 79

C. A. ANDERSEN
Malermester
Ndr. Banevej 1
Hillerød 144
Værkst. Slangerupgade 20

E. MOURITSENS
KAROSSERIVÆRKSTED
Kongevejen 52
Mads Holmsvej 4—6
Helsingør 2127 20

Annoncører
ved Deres
Indkøb!



HELGE OLSEN's
CYLINDER - SERVICE
Klingenberg 5
Slagelse 12 05

H. WAGNER
Blikkenslagermester
Hareskovvej 277
Hareskovby
Telf. 98 30 70

»SIMO«
aut. FORD Forhandler
Finsenvej 50
Central 26 04

ELHØJS AUTO¬
LAKERERI
Bagsværd Hovedgade 101
Telf. 98 10 46

HELGE OLSEN's
CYLINDER-SERVICE
Klingenberg 5
Slagelse 12 05

AAGE BRUUN & CO.
TRÆVAREFABRIK
Set. Pedersstræde 10
BYen 20 79

LYNGBY
AUTO - LAKERERI
Poul Henriksen
Engelsborgvej 46
Telf. 87 52 50

POUL ANDREASEN
Blikkenslagermester
Jerismosevej 39
Hundige
Telf. Hundige 610ERIK SØRENSEN

Blikkenslagermester
Vestergade 36 - Slagelse
Telf. 16 25

SUPERCHROM

BENNY KØBKE
Elektroinstallatør
Kohavevej 54 - Trørød 207

Lyngby Hovedgade 7b
Lyngby
Telf. 87 57 17

N. CARL JENSEN
& SØN's
AUTO - LAKERERI
B. Bartholdy Jensen
Toftevej 4
HOlte 480

HARALD CHRISTENSEN
Malermester
Lærkevej 9 - Sorø
Telf. 979

GUSTAV PETERSEN
Tapet- og Farvehandel
Englandsvej 197
Alt i Tapet og Malervarer
ASta 13 64

A. NILSSON
BAGERI — KONDITORI
Kirkebjerg Torv
Park Allé 15
Telf. 96 20 93

BØRGE ANDERSEN
Tømrermester
Allerødvej 15 - Allerød
Telf. 23

REENBERG's
AUTO-LAKERING
Vordingborggade 20
ØBro 54 96

INGOLF SØRENSEN
Malermester
Bindeleddet 40
Bagsværd
Telf. 98 50 48

PREBEN WOGNSEN
Bagermester
Falkoner Allé 36
NOra 10 96

P. JACOBSEN
SMEDEMESTER
Vinkelvej 8
Fredensborg 318

SCHULTZ's AUTO¬
LAKERERIER
Valby Langgade 41
Telf. 30 08 80

R. ZACHARIASEN
Malermester
Onsgaard Tværvej 6
HElrup 67 40 — 81 49 y

A. M. ANDERSEN
Murermester
Hovedvejen 162
Glostrup
Telf. 96 02 26

HELGE RASMUSSEN
aut. Elektroinstallatør
Østergade 14
Hedehusene - Telf. 58

BACKERS

ARBEJDSTØJ

Torvegade 22

JØRGEN ANDERSEN's
AUTO - VÆRKSTED
Kongovej 20
ASta 10 19

KNUD IPSEN
Murermester
Grønlandsvej 8
Hjortekær pr. Lyngby
Telf. 87 92 08

P. L. HANSEN & SØN
Smedemestre
Bredegade 18
Slagelse 274 ANDERSEN &

CHRISTENSEN
AUTO - VÆRKSTED
Rødovrevej 197
Telf. 70 04 82

HØJE SØBORG
TAPETMAGASIN
Egon Nielsen
Søborg Hovedgade 119
Søborg 68 23

J. C. HANSEN'S
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 — 35 78

AUTO - STRØM
H. J. Rossen
Skt. Knudsvej 35
VEster 20 71

FREDERIKSBERG
AUTO - SERVICE
v/ E. Hermansen
Aagade 88
Central 74 44

TORKILD S. RASMUSSEN
Murermester
Glentevej 54
TAga 360

POUL KNUDSEN
Malermester
Højkær 37 pr. Valby
Telf. 75 28 75

Islebro Tømmerhandel
G. Borchorsf
Islevbrovej 47
Telf. 9467 47

ER DE MEDLEM AF DERES LAUG
bør De ogsaa være medlem af

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORENINGEN har ca. 5.000 mestre som medlemmer

Foreningen arbejder for: Ungdommens uddannelse (Tekniske skoler, kollegium, rejselegater)
Manddommens faglige og almene interesser

(Foredrag, udstillinger, forhold til off. myndigheder m. m.)
Alderdommens betryggelse

(300-400 friboliger, mange legater og en særlig understøttelsesfond og begravelseskasse)
Godt kammeratskab og kollegial samfølelse udvikles gennem underholdning, selskabeligesammenkomster, skovture og rejser samt i vore klubbor, der dyrker billard, bridge, sang, skak,

skydning og keglespil

Daglig restauration
(særlige priser) med 4 billard og spillesal samt mange dag- og fagblade

3 laugssale til faglige møder
100.000 gæster kommer årlig i vore selskabslokaler, der hører til byens eleganteste, hyggeligste og bedstbetjente lokaler



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier
Blomsterforretningen
»ROCOC O«
Jernbane Allé 89
DAmsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 9fi

WILLY HANSEN
Tømrermester
GL Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENS MODEL-
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D' HONNEUR 1958

VIKIN*
EXPORT BEER

Inventa
L-ysnær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken'
slager, gas, vand og
sanitetslaug

Besøg den 300-årige
TERSLEV KRO
Stor gammel krohave
God mad — Fin kaffe
Rimelige priser
Telf. Terslev 19
Gunnar Nielsen

VORE SOMMERUDFLUGTER

HOTEL
BIRKEGAARDEN
Asserboplantage ved
Kattegat — kendt for
sin gode mad.
Pension, week-end, alle
moderne bekvemm.
Tlf. Liseleje 210
Den medbragte mad er
også velkommen
Ingen serviceafgift
Forenings- og firma¬
udflugter indtil 300 kuv.

Besøg det smukke Ods¬
herred og aflæg

RESTAURANT
»STRANDLYST«

ved Høve (Sejerøbugten)
et besøg, som De sikkert
får lyst til at gentage.
Her er høflig betjening,
udsøgte madvarer i rige¬
lig mængde, god kaffe og
hyggelige lokaler med
plads til 500-600 gæster.
— Sommerens störste
oplevelse bliver Nordens
største tulipanmark på
100 tdr. land med
millioner af skønne tuli¬
paner. Tlf. Vig 88 og 27
(udenfor sæsonen
tlf. Vig 207)
Venlig hilsen
Ludvig Jensen

Sydstrandens nr. 1
GREVE BADEHOTEL
Stedet for sommer- og
firmaudflugter
500 kuverter
1. kl. køkken
Hundige 250
Viggo Jørgensen

Kun 50 km fra København
ligger
LANGTVED FÆRGEKRO
ved Bramsnæsvig — midt
i Danmarks skønneste
natur ved den nye Munk¬
holm bro. Lokalerne er

nyrestaurerede, og vi ser¬
verer god mad og kaffe
til rimelige priser.
Specialitet: Stegt ål
Forudbestill.: Ejbybro 53
— og så har vi nogle
få gode værelser

ALDERSHVILE
SLOTSPAVILLON
Skønt beliggende ved
Bagsværd Sø. Selskaber
og foreninger modtages.
Exclusivt køkken. HøfliS
betjening. Lukket kegle-
og skydebane
Tlf. 98 00 30
Evald Larsen

LYNGE KRO
Farum — Slangerup
Frederikssund Landevej
God parkering, krohave
Godt køkken. Moderate
priser. Turist- og rejse¬
selskaber indtil 150
personer.
Chr. Christensen
Telefon Lynge 2— 123

C. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre
Kronprinsensvej SB
Fasan 4(>8

KNUD AAGESENS
AUTOVÆRKSTED
Kongevejen 7, Virum
Telf. 84 77 61

C. V. PEDERSENS
CIGARBAANDFABRIK
Rundforbivej 160
Nærum - Tlf. 80 01 21

FREDDY SØRENSEN
Tømrermester
Enggaardsvej 13
Rødovre pr. Vanløse
Telf. 70 09 86

JOHS. PROBST'S EFTF.
Blikkenslagerfirma
Borgergade 14 — PA 75 49
Rep. af Gas - Badeovne

V. A. BUCH
Blikkenslagermester
Aalekistevej 218
DAmsø 22 91

LYNGBY MØBEL¬
MAGASIN
Snedkermester
Hans Nielsen
Lyngby Hovedgade 26 A
Telf. 87 01 05

MASKINFABRIKKEN
»MICROMAX«
Knapholm 7 — Herlev
Telf. 94 24 00

JENSEN & REINHOLDT
Haardtmetalværktøj
Sydvestvej 115
Glostrup — Tlf. 96 31 33

AAGE BRUUN & SØN
Trævarefabrik
Set. Pedersstræde 10
BYen 20 79

A. ARP HANSEN
Murermester
Schäffergaardsvej 8
GEntofte 53 08

SØRENSEN
& JOHANSSON
Murermestre
Gladsaxevej 107
Hyrdevangen 100
Søborg 43 36

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI og LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

H. BEENFELDT
Møbelpolstrer og
Dekoratør
Sdr. Boulevard 39—41
EVa 18 10

NIELS BØRRESEN's
METALVAREFABRIK
Bygmestervej 4
ÆGir 6116

I/S SANDØE
MALERFIRMA
C. Klarskov Jensen
Lyngby Hovedgade 44
Telf. 87 03 86

POULSENS AUTO¬
VÆRKSTED
Hellerupvej 9
HElrup 86 68

KJELD CHRISTENSEN
aut. Gas- og Vandmester
Blikkenslagermester
C. F. Richsvej 99 B
GOthaab 67 78

KNUD WIENBERG
Malermester ,

Vinkelvej 19 — Allerød
Telf. Allerød 379 ^
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xi- Ærestavle ^ Svende, rejs ud!
40 år i C. U. K.

Christian Conrad Olsen, Oslo.
En af Oslo afdelings stabile medlemmer, jernbinder

Chr. C. Olsen, f. i Attrup i Jylland, kan den 16. august
fejre sit 40 års jubilæum i C.U.K., idet han den 1G.
august 1918 indmeldtes i Kristiania-afdelingen. Olsen,
der er bedre kendt under navnet »Rombakken«, har
i alle årene vist sig som et interesseret medlem og
taget sin del af arbejdet ved fester og møder. Hans
slagord ved festerne er altid: »Skal vi ha' fisk, så skal
den sgu svømme«.
Hjertelig til lykke.

Oslo afdeling.
Hovedbestyrelsen bringer Chr. C. Olsen, Oslo, sin

hjerteligste lykønskning med jubilæet og takker for
god indsats i vor organisation.

For hovedbestyrelsen for C. U.K.:
Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,

formand. sekretær.

Mange unge håndværkere kan få arbejde i Düsseldorf,
Kiel og München.

Der er gang i rejselivet i år, og det er en glæde, at
der overalt i Tyskland meldes om gode arbejdsmulig¬
heder. Der er i øjeblikket 20 medlemmer i Düsseldorf
og flere er på vej dertil. Også i Kiel og München er
der meget arbejde. Og det er ikke alene bygningshånd¬
værkere, der er brug for. Også frisører, typografer,
glarmestre o. m. a. fag er der brug for i Tyskland idag.
Det er en glæde, at der netop i C.U.K.s 60 års jubi¬

læumsår er så mange raske skandinaviske svende at
finde rundt om på arbejdspladserne og i hulerne der¬
ude, de bringer et frisk pust med sig og de skal være
velkomne, når de senere hen vender tilbage i vore
hjemlige afdelinger. Red.

Taksigelse. Jeg takker alle landsmænd og naver ude
og hjemme for deres opmærksomhed i anledning af
min 80-årige fødselsdag.
Med kraftig naverhilsen. Emil Jensen, Kiel.

par timers samvær i hulen, gik det
efter programmet til Reperbahn,
hvor turen sluttedes af inden det
den næste dag gik til København.
Det var i korte træk en lille be¬

retning, og jeg kan på alles vegne
sige, at det har været en uforglem¬
melig tur, og jeg vil sige alle delta¬
gerne tak for den velvillighed, der
var tilstede med at overholde de ti¬
der, der var sat, og med det gode
kammeratskab er det en fornøjelse
at lave sådan en tur. Næste tur går
til Tyrol.
Med naverhilsen.

Thorkild Rasmussen.

Værket

»Den farende Svend«

fås nu som smukt og solidt ind¬
bunden bog, en pryd for ethvert
hjem. Bogen er på 516 sider. For¬
mat 21x30 cm indbunden i Plu-
viusin helbind med ægte guld¬
tryk indeholdende ea. 600 illu¬
strationer.
Normalprisen er 161 kr. for kon¬
tant betaling, men til medlemmer
af en naverforening til en favør¬
pris af 143 kr. for betaling inden
3 måneder.
Bogen fås også på ratebetaling
med rate 10 kr. pr. måned ved

Hovedrepræsentanten
Sv. A. Nielsen,

H. C. Ørstedsvej 52 A, Kbhvn. V,
Telf. LUna 10 50.

Uforglemmelig navertur til Rhinen
Københavns afd.s Tysklandstur fuld sejltur på Rhinen, forbi Lore-

løb af stabelen lørdag den 27. juni ley til Rüdesheim, hvor vi bl. a. be-
kl.20 fra Grønttorvet, og næste mor- så de vinmarker, som »Elevatoren«
gen ankom vi til Hamborg, hvor vi ejede og som han forøvrigt solgte til
fik lejlighed til at »nette« os og få »Musik-Carl« for en floddamper,
en kop god morgenkaffe inden tu- Hvordan han får den hjem vides
ren gik videre til Düsseldorf, hvor ikke.
Otto Kröll og hustru tog imod os. Nu fulgte lidt roligere dage med
Om aftenen beså vi Düsseldorf, en besøg i Bingen, på en champagnefa-
by i stor fremdrift. brik og op til Niederwal-denkmal.
Mandag morgen kom vi så under Igen sejltur på Rhinen med musik

Otto Krölls kommando. Kl. 9 tog vi og dans — — Drosselgasse — —

på rundtur, og Otto viste os alt, hvad besøg i de hyggelige værtshuse og
der er værd at se. Vi nåede lige på indkøb.
hjem og spiste til middag, og kl. 1 Men vi måtte videre på farten til
holdt Otto med vognen igen, og så Goslar. På vejen hertil fik vi die
gik turen til Wuppertal, hvor vi tog Spermauer at se, et mægtigt byg¬
svævebanen til Altmarkt. Derfra fik ningsværk, det var her man satte
vi så turen til Köln, hvor domkirken flere landsbyer under vand for at få
besøgtes og der var rundtur i byen. vand til deres kraftværker. Goslar
Derefter gik det påny til Düssel- er en skøn gammel by, ligesom Cel-

dorf, hvor vi havde en dejlig aften i le, hvor der blev tid til at se på de
hulen sammen med Diisseldorf-na- skønne bindingsværkshuse,
verne. Det var en fornøjelse at se, På vejen til Hamburg gjorde vi en
at der var så mange svende i byen, afstikker ind til Belsen-lejren og så
og vi havde den glæde, at vi havde de store massegrave, et gribende
besøg af Erik Christiansen og Jes- syn, som jeg ikke tror nogen af del¬
persen med frue fra Luxembourg, tågerne ville undvære, vi fik også
Det var også så heldigt, at det lige lejlighed til at se de allieredes kir-
var 50 år siden at vor gode naver- kegård. Lørdag ankom vi til Ham¬
bror Aksel Pedersen kom i arbejde burg, hvor vi om eftermiddagen var
i D'dorf, og han skænkede Otto en til hulefest sammen med Hamburg¬
farende svend (figuren). Det blev naverne, og vi fik en hilsen fra den
en pragtfuld huleaften, som vi altid danske minister, hr. H. P. Hoffmey-
vil mindes. er, som desværre ikke kunne være
Efter de herlige dage i Düssel- tilstede p. gr. af møder andetsteds,

dorf gik det videre til Bonn og Cob- men han sendte 2 fl. snaps og ciga-
lenz og derefter fulgte så en pragt- retter til os, en smuk tanke. Efter et



Vor gode naverbror,
typograf Birger Höyberg,

f. 20.-1.-97 i Hjørring, er den 16. juli afgået ved
døden. Höyberg kom til Kristiania 1916 og ind¬
meldtes her den 14.-12.-1916, og var meget in¬
teresseret i vor forening, han har også i de
mange år virket som revisor, og det er et stort
tab at miste ham.
Begravelsen fandt sted den 22.-7., tilstede var

mange af hans venner, og fra afdelingen lagde
kasserer B. P. Basmussen en krans på hans grav
med tak for godt kammeratskab.
Æret være hans minde.

Oslo afdeling.

FORENINGSMEDDELELSER

Düsseldorf. Søndag den 28. juni fik Düsseldorf afd.
besøg af naverne i København, 28 ialt, og 3 der kom
fra Luxembourg, hvor de står i arbejde. Efter at gæ¬
sterne havde set nærmere på byen Düsseldorf, man¬
dag den 29.-6., og overbevist sig om, at der er blevet
bygget en uhyre masse (men stadig er der brug for
unge raske håndværkssvende fra Danmark), og efter
at de fik sig en herlig tur med svævebanen i Wupper¬
tal og set lidt nærmere på Domkirken i Köln, mødtes
Düsseldorf afd. om aftenen med sine gæster l'ra nord
og vest (København og Luxembourg), i vores hule hos
Jupp Wienen. Ialt var vi ca. 50 deltagere til denne
aften, hvor vi hilste på en nyindmeldt svend, som fot-
tiden arbejder i Luxembourg. Naverne fra København
fik lejlighed til at overbevise sig om, at de unge sven¬
de føler sig hjemme i Düsseldorf.
Der blev sunget en del naversange og fortalt nogle

naverspind og en tilstedeværende sangforening sang
nogle raske tyske sange til ære for gæsterne fra Dan¬
mark, og jeg er sikker på at alle deltagerne i denne
huleaften har været tilfreds.
Lørdag den 11.-7. kom vi sammen til vores sædvan¬

lige hulemøde, hvor vi talte om arbejdsmulighederne i
Tyskland, Schweiz, Luxembourg og Holland. 1 kondi¬
torsvend er afrejst til England for at tiltræde en plads.
Der har også været en masse efterspørgsler angående
arbejde i Düsseldorf, som blev bearbejdet og besvaret.
På grund af den varme har tørsten været meget stor,

så vi havde allesammen »en lille en for meget«, da vi
skiltes efter midnat. Düsseldorf afd. liar i juli måned
haft en tilgang på 9 svende, deraf 6 der arbejder i
Merne/Luxembourg.
Byen Düsseldorf rummer i dagene fra 29.-8. til 6.-9.

en stor udstilling i hotel- og gæstgiverbranchen, den
bliver sikkert uhyre seværdig.
Med naverhilsen. Otto Krøll.
Frederiksværk. Hulemødet den 4.-7. Vi var mange

mødt trods den store fest i Fr.værk. Vi havde besøg
fra Hillerød (Barberen) og foredrag, sang, klang, øl,
kaffe og ostemad vekslede. Fin aften — vi venter man¬
ge flere lørdag den 1. august.
Med naverhilsen. Erik Hansen.

Hillerød. Lørdag den 8. august afholder klubben som
meddelt sin traditionelle Lam-på-spid-fest. Festen fo¬
regår i klubbens have, Slangerupgade 38 (hulen). Til¬
melding må absolut være sket senest 4 .august til for¬
manden, Wald. Petersen, Sdr. Banevej 22, tlf. 416. Med¬
lemmer fra andre afd. er velkomne, men tilmelding er
nødvendig. Det bliver en oplevelsesrig aften. Vi be¬
gynder kl. 18 pre.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.
Odense. Så oplevede vi at komme i kolonihaven

igen! Det var malermester Jørgen Larsen, der havde
inviteret og han skal have ros og tak for det gode ar¬
rangement. Vi var 14, der nød godt af dette. — Næste
gang bliver det lørdag den 8. august kl. 18 i Fabrins
have, Haugstedsminde 3. gang, 134, det er ved Sukker¬
kogeriet, tag mad med og mød fuldtallig.
Med kraftig naverhilsen. E. Vendeltorp.
Roskilde. Det blev en dejlig tur til Landskrona, og

med tilslutning af naver fra både Hillerød og Slagelse.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7.
Hule: Berejstes hus, Emiliegade 7.

Lørdag den 22. august kl. 17: Kegleaften i Berejstes
hus, Emiliegade 7. Vi tager maden og pigerne med, da
der vil blive afholdt konkurrence for begge køn —
med præmieuddeling og bal bagefter til kl. '?
Lørdag den 29. august kl. 20: Første hulemøde efter

ferien. Lad os møde op alle mand, så vi kan få en vær¬
dig begyndelse på sæsonen, og tag en berejst kamme¬
rat med.
Lørdag den 5. september er der bustur til Helsingør¬

navernes dejlige hule. Busturen koster 8,80 kr. pr. næ¬
se, lige meget hvilken kulør den har. Vi tager mutter,
en god madpakke og det gode humør med. Vi starter
kl. 16 pre. fra det gamle grønttorv og anmeldelse skal
ske senest 29. august til formand Knud Lønstrup, Ba¬
nefløjen 9, Brh., tlf. 94 56 67 efter kl. 17, eller til næst-
fmd. Carl Jensen, I. E. Ohlsensgade 11, 0., tlf- TRia
26 44 (inden kl. 17), kasserer Jens Klitte, Mågevej 76,
NV, tlf. ÆGir 15 72.
Endvidere minder vi om æresaftenen den 19. sept.,

hvor vi har to 40 års og en 50 års jubilar at fejre.
Bestyrelsen.

Rund fødselsdag i Københavns afdeling:
Søndag den 2. august fylder C.U.K.s og Københavns

afd.s æresmedlem, sadelmager Laurits Pedersen, Bo¬
serupvej 15, Brli., 75 år.
Vi ønsker vor afholde fødselar, der i mere end 50

år har været medlem af C.U.K., tillykke med dagen
og alt godt fremover.

Københavns afdeling-

Vi begyndte turen med det store kolde bord, hvor Ros¬
kilde afd. var vært, derefter besås Landskrona og
hjemturen foregik under de hyggeligste former. Fi'1
tur.
Med kraftig naverhilsen. J. A. Naumann.
Silkeborg. Vi der var mødt op på hulemødet den li-

juli fik en glimrende huleaften på ikke så få timer.
Vor kasserer, tarmmester Hansen, levede stadig videre
på Odensestævnet, så til slut føltes det næsten, som
om vi alle havde deltaget. Næste gang mødes vi lørdag
den 8. august kl. 20 pre. i »Den folkelige«. Velkommen,
svende, med højt humør og emblem på.
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekr.
Vejle. Hulemødet den 10. juli havde samlet stor til¬

slutning og blev en god aften med optagelse af et nyt
medlem, et par stykker fik blæren, både den store og
den lille, højt humør, sådanne aftener skal vi have
mange af fremover. Juli-generalforsamlingen blev af¬
blæst, det er nok med to om året. Et fhv. medlem at
Vejle afd. havde prøvet om optagelse i Københavns
afd., men blev heldigvis afvist, da vedkommende er
slettet for gæld.
Ålegildet holdes traditionelt den 3. søndag i septem¬

ber, altså den 20. Tilmelding senest 8 dage før til kas¬
sereren eller hyttefar.
En hilsen til Oscar fra Malmø for hans tak og pris 1

»Svenden« og en tak til Seneca for hilsener fra Syd¬
amerika, selv om adressen var mangelfuld. Her er den
rigtige: Løve Løvendahl, Bøgumsvej 6, Vejle. Løve-

UDDRAG AF H. B.s PROTOKOL
25. juni: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

Protokollen godkendtes. — Formanden aflagde beret¬
ning fra Vejle afd.s vellykkede 40 års stiftelsesfest.
Håndværkerrådet meddelte, at murer Alfred Schaffe1
er rejst på udveksling til Schweiz. — Hovedkasserer
Bjerregaard oplyste, at Carl Lundberg, Hamburg, eI
afgået ved døden. —- Derefter drøftedes bl. a. C. U. K-s
60 års jubilæum.

Waldemar Peters en. _

Fællesudvalget for berejste Håndværkere i Danmark
(Håndværkernes Bejsefond)

indbyder til det
23. årsmøde i Helsingør-navernes hule

søndag den 16. august kl. 11.
Alle berejste er velkomne.

Udvalget.



C.U.K.s adresser

Skandinavisk Central Understøttelses-Kasse. C. U. K.,
København.

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. Tlf. GOthåb 41 58.

Hovedkasserer: Kurt Bjerregaard, Kobbelvænget 55,
1. sal, Brønshøj. Tlf. BElla 68 04x.

Kontroludvalget. Formand: H. P. Hansen, Thunøgade 21,
3. sal, Arhus.

Redaktør af D.f.S.: Waldemar Petersen, Sdr. Banevej 22,
1. sal, Hillerød. Tlf. Hillerød 416.

C. U. K.s litteraturudvalg: Formand: William Schmidt,
Egelykkevej 7, Vanløse. Tlf. DAmsø 73 09.

»Den farende Svend«:
Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Køben¬
havn. Tlf. VAlby 983. Giro Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen). København K.

SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,
Kleinhüningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12—14.
Møde hver fredag kl. 20.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-
platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45, Zürich 4,
Kasserer: C. E. Thyme, c/o Stamm, Ackerstr. 52, Zü¬
rich 5.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand: Th. Jespersen, Mühlematt¬
strasse 35. Al korrespondance til formanden. Kasserer:
Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Udbetaling fra 12.30
—13,30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasse

103, 2., (10 a), Dresden A 28.
Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant
Wienen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand:
Otto Kröll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til for¬
manden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Restau¬
rant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand: Andreas
Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13. Kasserer: Ha¬
rald Schneider, Friedrichsbergerstrasse 45 A, 3, Ham¬
burg. Sekretær: Carl Metzdorff, Hamburg 20, Spargel-
koppel, Parzelle 3.

Kiel: Kasserer: Emil Frederiksen, malermester, Mölling-
strasse 17 (24 b). Formand og sekretær: Emil Jensen,
Calvinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaurant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlinger
Kirchplatz 1, 4. sal, München.

CANADA
Calgary, Alberta: Møder efter indkaldelse. Kasserer: Erik
Hansen, 438, Marsh Road, Calgary Alta.

Vancouver: Formand: Ferdinand Christensen, 258 W,
8 Ave, Vancouver 10. Tlf. E.X. 48 10. Møde: sidste ons¬

dag kl. 20 hos formanden.

U. S. A.
Los Angeles: 1359, West 24th Street, Los Angeles 7, Calif.
Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned.

NORGE
Oslo: Udb.: R. Rasmussen, Totensgata 2, 2., fra 5,30—6,30.
Al korrespondance til kassereren.

SVERIGE
Boras: Formand: R. Bagge, Sjöbogatan 34. Kasserer: Hans
Bischoff Hansen, Torstenssonsgade 48, Borås. Tlf. 28895.
Møder efter indkaldelse.

Göteborg: Formand: Per Petterson, Ävlsborggatan 30.
Kasserer: Arne Krogh, Vårflodsgatan 4. Hule: Söder¬
malmsgatan 13, Mölndal. Tlf. 20 87 33. 1. og 3. onsdag.

Malmö: Møder efter indkaldelse. Kasserer og formand:
Oscar Schultze, Västergatan 27.

Stockholm: Hule pä Västmannagatan 1 (v. Norra Ban-
torget).
Formand: Hansen, Bergsundsgatan 17, 1. Tlf. 68 24 50.
Kasserer: Otto Madsen, Dalängsvägen 24, Spånga.

&

DANMARK

Aarhus: Møde 1. og 3. fredag i »Stjernekroen«, Jæger¬
gårdsgade 42. Formand: W. Elikofer, Rugbakkevej 7.
Kasserer: Carlo Pedersen, Ewaldsgade 3.

Aalborg: Formand: Peter Lemb, Spiesgade 3, Nørresund¬
by. Kasserer: Gunnar Thykjær, Christiansgade 16, Aal¬
borg. Møde den sidste fredag i måneden på Turisthotel¬
let, Prinsensgade.

Frederiksværk: 1. lørdag i hver måned i hulen Hjorte¬
bjergvej 9, Vinderød skov. Kasserer: Marius Andersen.
Formand: Snedker Lauritz Pedersen, Thors Bakke.

Fredericia: Restaurant Steffensen, Torvet. Kasserer: Aage
Kragh, Dronningensgade 27, 2., fra 12—13.

Hillerpd: Møde 2. lørdag i hver måned i hulen, Slange¬
rupgade 38. Formand: Typograf Waldemar Petersen,
Sdr. Banevej 22. Tlf. 416. Kasserer: Købmand Eyvind
Henriksen, Allerød, tlf. Vassingrød 72.

Holbæk: Kasserer: Max Nielsen, Godthåbsvej 19, fra 5—6.
Formand: Malermester K. Henning Olsen, Orøvej 15.
Møde på Jernbanehotellet den 3. lørdag kl. 19.

Horsens: Møde 1. og 3. lørdag i måneden i Håndværker-
og Industriforeningen, Allégade. Formand og kasserer:
A. Mortensen, Emil Bojsensgade 46, 1.

Julianehab, Grönland: Formand: Restauratør Kaj Rink
Hansen.

Kolding: Ind- og udbetaling: Kasserer: Olaf J. Røndbjerg,
Mazantigade 22.

København: Hule i Berejstes Hus. Formand: Knud Løn¬
strup, Banefløjen 9, 2. th. Tlf. 94 56 67. Kasserer: Jens
K litte, Mågevej 76, NV., tlf. ÆGir 15 72.

Køge: Møde 1. lørdag i måneden kl. 18,30 i restaurant
Børsen, Jernbanegade. Formand: Snedkermester Al¬
brecht Hansen, Robenheje 16. - Kasserer: Mejerist Otto
Wisler, GI. Egøje skole, Køge.

Nakskov: Kasserer: Valther Jensen, Vejlegade 11.
Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i Billardcaféen,
Pantheonsgade 7. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsgade
7 B. Tlf. 10.449. Formand: Carl Mortensen, Sorgenfri
Allé 34, Fruens Bøge. Tlf. Dalum 575.

Odder: Formand: Malermester Th. Kruse, Rosengade 76.

Randers: Huleaften 1. lørdag i hver måned Hobrovej 5,
opgang G i kælderen. — Formand: J. Aaquist, Nørre¬
brogade 180. Kasserer: Bogbindermester M. Hald, Ve-
stergrave 11.

Roskilde: Hule på Roarslund, Jernbanegade. Møde 2. lør¬
dag i hver måned. Formand: Garver Arthur Naumann',
Himmelev. Tlf. 503 y. Kasserer: Maler Aksel Jensen,
Københavnsvej 74.

Rpnne: Formand: Chr. Hansen, Rendegade 1, Rønne. —

Kasserer: Snedker Ejnar Mogensen, Margrethevej 7.
Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver måned i Den folkelige
Forsamlingsbygning. Formand: Malermester Simonsen,
Sejsvej 3. Kasserer: Tarmmester Vald. Hansen, Færge¬
vej 20. Sekretær: Væver P. Skole Jensen, Richtersvej 4.

Slagelse: Møde 1. lørdag kl. 19,30 i hulen, Fruegade 19.
Formand: Købmand H. J. Frandsen, Skovsøgade 5. —
Kasserer: Snedkermester Viggo Olsen, Fruegade 19.

Svendborg: Formand: Malermester Ernst H. Christiansen,
Ørbækvej 29, Svendborg.

Vejle: Møde 2. fredag i hver måned kl. 20 i hulen »Nørre¬
torv«. Formand: Kaj Andersen, Johannesgade 6. Kas¬
serer: Murermester Charles Jensen, Gormsgade 21.

Vordingborg: Møde 1. fredag i hver måned på »Landbo¬
caféen«. Formand: Portner Hans Rosenstrøm, Masnedø-
værket, Vordingborg. Kasserer: Maskinarbejder Carl
Meyer, Masnedø.



Fra Aalborg til Wien
De to raske navercyklister ude
for mange oplevelser.

Onsdag den 18. juni. Da vi stod
op var kl. 7. Vejret så noget lure-
voren ud, vi gik så ud i vaskerum¬
met, vi trængte hårdt til at blive
barberet, og efter rengøring og
morgenspisning, pakkede vi cyk¬
lerne, og med et wiedersehen for¬
lod vi Brückenau, vi kørte igen ef¬
ter Würzburg, men da vi havde kørt
ca. 20 km begyndte det at regne,
den første regn på turen, ikke alene
det regnede, men det lynede og
tordnede, så det var en fornøjelse
at køre, det tog noget af varmen;
Würzburg kl. 18 ,vi stoppede op ved
en tankstation og spurgte tankpas¬
seren hvor vandrehjemmet var, han
svarede, at der fandtes intet van¬
drehjem her i Würzburg, men så
kom der en bedugget mand hen og
hilste på os, for han havde hørt
vores samtale med tankpasseren, og
sagde igen goddag kammerater, og
gav os hånden og sagde: mit navn
er Wilhelm Fischer, jeg er enke¬
mand, jeg har en 4 vær.s lejlighed
og I kan bo hos mig i nat, jeg bor
her i nærheden, kom med. Jens og
jeg kiggede på hinanden, hvad skal
vi? Ja, lad os gå med ham, vi gik
så med ham hjem, og ganske rigtigt
havde han 4 værelser, han viste os
en stor stue med 2 opredte senge,
der skal I sove, han havde en søn,
som havde en stue, men den var
låset, han sov selv i køkkenet på en
divan, han sagde nu, at han var
pensioneret fra banen som lokomo¬
tivfører, så jeg har det godt, vi var
jo ikke så glad ved situationen, for
manden var jo besoffen, nå vi af¬
monterede vores cykler, og bar vo¬
res bagage ind i lejligheden, og gik
ud og låste vores cykler sammen,
da vi ko mind igen havde han stil¬
let øl på bordet og vi drak en øl
sammen, nu kom sønnen hjem, han
lavede vrøvl med hans far, fordi
han havde taget os med hjem, men
da vi så snakkede med sønnen og
forklarede ham, hvordan det var
gået til, at vi var her, faldt han til
ro. Wilhelm lavede nu middagsmad
til os, I er vel sultne, sagde han,
det kunne vi jo ikke benægte, det
var en stor blanding, han havde la¬
vet, hvad det var ved vi ikke, det
smagte sgu godt, vi spiste med god
appetit, han gik nu i byen og hen¬
tede flere flasker øl, men vi var
ikke oplagt til at sidde og drikke
med en fuld mand, vi ville hellere
i seng, der kom så en kone og lagde
rent linned på sengene, og så krav¬
lede vi i seng, da var kl. 21.
Torsdag den 19. juni. Kl. 8 stod

vi op, men Wilhelm var ikke våg¬
net endnu, men inden vi fik os va¬
sket var lian stået op, han fik hur¬
tig sat vand over til kaffe, og imens
han lavede kaffe fik vi cyklerne
pakket, vi fik så kaffe med friske
rundstykker, men før vi tog afsked,
indbød vi Wilhelm til 8 dages op¬
hold i Aalborg næste sommer, det
ville han gerne, som banemand har
jeg gratis rejse, vi sagde så farvel
og takkede for god behandling, han
fulgte os ud på gaden, vi sprang på
cyklerne og kørte mod Nürnberg.

I dag kører vi i en forfærdelig var¬
me, vi var nu kommet 25 km fra
Würzburg, og der smed vi os i grøf¬
ten, vi spiste frokost og drak vand
til. Mens vi spiste snakkede vi om
gårsdagens hændelser, vi har nu
104 km til Nürnberg, det når vi ikke
i dag, vi kører så meget vi kan, så
slår vi os ned i en høstak, for dem
er der mange af, men dem fik vi
ikke brug for denne gang, for da
vi kom til landsbyen Markt Bibart,
fandt vi et vandrehjem, og her mod¬
tog Herbergsfatter os med åbne ar¬
me, så var natlogiet reddet
Fredag den 20. juni. Det havde

regnet hele natten. Da vi stod op
kl. 7 og var færdig med rengøring
og morgenspisning, regnede det
endnu, vi trak tiden ud, om det
måske skulle blive bedre vejr, men
da kl. blev 9, og det ikke blev bed¬
re, gik vi ind og fik vores vandre¬
kort udleveret, sagde på gensyn og
kørte fra Markt Bibart, vi har nu
65 km til Nürnberg, og stadigvæk
regnede det, vi havde regntøjet på,
men det gik sgu ud over min høje
hat, den måtte jeg pakke ind og
lægge på bagagebæreren, men dri¬
vende våde blev vi alligevel, van¬
det svuppede i skoene, kors hvor
var vi våde, da vi ved 18-tiden nå¬
ede Nürnberg.
Lørdag den 21. juni. Kl. 7 stod vi

op, og efter densædvanlige morgen¬
historie gik vi, men sagde, at vi
kom igen i aften, på gensyn; vi gik
så ned i banegårdshallen og fik
vores morgenkaffe med friske rund¬
stykker til, bagefter gik vi ud for
at se på byen, fint vejr, solen skin¬
ner, så vi håber ved denne spadse¬
retur, at vores tøj bliver tør
Søndag den 22. juni. Kl. 7 blev

vi vækket og kl. 9 kørte vi fra
Nürnberg, vi fandt hurtigt lande¬
vejen til Begensburg. Da vi vår-
kommet 25 km fra Nürnberg, traf vi
to danske cyklister, der råbte: er I
fra Aalborg, vi sprang af cyklerne
og præsenterede os for hinanden,
så viste det sig, at det var den 82-
årige Carl Andersen og den 65-
årige L. M. Eskildsen fra Køben¬
havn, de var nu på hjemvejen fra
Wien, vi smed os i grøften og fik
os en lang sludder sammen, vi ville
have haft en øl sammen, men der
var for langt til den nærmeste kro,
vi udvekslede også postkort og An¬
dersen sagde, at de ventede os i
Wien. Efter en lille times ophold,
skiltes vi med ønsket om en god
tur, henholdsvis Danmark og Wien,
vi har nu 10 km til Neumarkt, som
vi nåede ved middagstid, vi fandt
en bænk, der satte vi os, og imens
jeg tog madtasken frem, hentede
Jens to liter mælk, så spiste vi fro¬
kost, derefter kørte vi videre, men
da vi var kommet et godt stykke
forbi Neumarkt begyndte det at
regne, så satte vi farten op, men
det kunne ikke gøre det, vi måtte af
cyklerne og gå i læ under træerne.
Da regnen var holdt op, fortsatte vi
mod Begensburg, og ved 19-tiden
nåede vi en landsbykro, som hed
Hohenschamback. Yi havde nu kørt

75 km og blev enige om ikke at kø¬
re mere. Vi gik ind på kroen og
spurgte om vi kunne overnatte der,
og det kunne vi -
Mandag xlen 23. juni. Vi havde so¬

vet godt i edderdun i nat, det er nu
anden gang på turen, vi havde væ¬
ret i en rigtig seng, kl. 8 var vi op¬
pe, og efter morgentoilettet drak vi
kaffe med friske rundstykker godt
belagt med leverpølse; for natlogi
og morgenkaffe betalte vi tilsam¬
men 5% mark. Vi forlod nu Hohen¬
schamback, vi fik en lille byge regn
med på vejen, var nu foreløbig fær¬
dig med bjerge og var på jævn vej.
Jens Møller var morgengnaven, han
vil ikke rigtig træde pedalerne, så
tænkte jeg, at jeg hellere måtte føre
an, men han ville ikke følge med,
han sagde, at jeg kunne køre ad
Helvede til, så vil han komme bag¬
efter; vi passerede Begensburg ved
middagstid ,og der spiste vi fro¬
kost, derefter trak vi med cyklerne
ud af byen. Begensburg er en pæn
gammel by ved Donaufloden. Vi
kører nu videre i retning efter
Straubing, vi har kørt og kører
endnu langs Donaufloden, med her¬
lig udsigt på begge sider af vejen,
vi ankom til Straubing kl. 16, så
ville vi ikke køre mere. Vi har lige
godt kørt 64 km i dag, så det kan
vi godt være bekendt. Vi opsøgte
nu vandrehjemmet, der var god
plads
Tirsdag den 24. juni. Om morge¬

nen er der ingen ro på vandre¬
hjemmene, de unge turister kan jo
ikke komme tidlig nok op for at
komme ud og stå vagt på lande¬
vejen med tommelfingeren, så jeg
stod op kl. 6 og gjorde mig istand;
da jeg kom tilbage var Jens stået
op, det er dog en forfærdelig uro
der er her i dag, sagde han, vi var
nu blevet klar til afgang; du er vel
nok klar over, at vi skal køre 82
km i dag for at nå Passau; lad os
nu se, sagde Jens, vi gik så op i
spisesalen, kaffe ville vi ikke have,
vi bestilte så en kande the, som vi
betalte 50 pf. for, derefter forlod vi
vandrehjemmet. Vi kører nu i ret¬
ning efter Passau, vejret var meget
overtrukket, men ideelt vejr at kø¬
re i, og en herlig landevej at køre
på, ved 12-tiden kom vi til lands¬
byen Platting, der spiste vi frokost,
som bestod af fede sild i olie, og
rundstykker med smør og mælk til,
derefter kørte vi videre, men ved
13-tiden kunne jeg mærke, at Jens
var ved at blive træt, ja, ganske
rigtigt stoppede Jens op og sagde_,
nu vil jeg sove en time, og imens
sidder jeg 35 km fra Passau og
skriver i dagbogen.

Jens er vågnet op igen, så kørte
vi videre. Da vi havde kørt 10 km,
kørte en ølvogn med anhænger for¬
bi os, og den gjorde holdt et styk¬
ke foran os, vi stoppede også op og
steg af cyklerne, chaufføren var
nysgerrig, han spurgte hvad vi var
for landsmænd og hvor vi kom fra,
og hvor vi ville hen, han fik så et
lille referat, så spurgte han om ik¬
ke vi var tørstige, ja, det er jo en
nav altid, særlig på en støvet lan¬
devej, så fik vi en stor flaske øl
hver, det var en oplevelse, det er
første gang, vi blev budt på øl Pa



landevejen, vi gav så chaufføren og
hans medhjælper hver et kort med
vores autograf, som de blev meget
glad for, og med et på gensyn kør¬
te vi videre, vi nåede Passau i et
forfærdeligt uvejr kl. 19,30. Mine
sommersko var ikke til stadsbrug
mere, de var i stykker alle vegne
og vandet trængte ind overalt, så
jeg var drivvåd om fødderne, vi
spurgte nu om hvor vandrehjem¬
met var, og blev henvist til slot
Oberhausen, det ligger ved Donau¬
floden, da vi fandt derhen, måtte
vi trække vores cykler sådan i sik¬
sak 500 m op ad en stenet vej, og
så i øsende regn, da vi kom op, vi¬
ste det sig, at der også var en stor
lejrplads deroppe, der stod mange
biler, og flere telte var opstillet. På
vandrehjemmet var alt optaget, vi
blev henvist til et nødherberge, som
lå ved siden af vandrehjemmet, og
som var beregnet til lejrpladsbebo¬
erne i tilfælde af dårligt vejr, vi
blev så indskrevet for natten

Yi tog det våde tøj af og spred¬
te det rundt på sengene, så ville vi
gå i seng, men da Jens ville gå i sin
seng, opdagede han, at der under
hans seng stod et par sko. Du,
Louis, kan du ikke passe dem? Jeg
prøvede skoene, jo, de passer mig
sgu godt, dem bytter jeg med mine,
så stiller jeg de gamle sutter hen
under sengen.
Onsdag den 25. juni. Da vi stod

op regnede det endnu, så vi gav os
god tid, vores tøj var langtfra ble¬
vet tørt, men jeg havde heldigvis
rene og tørre strømper i sækken,
og så var jeg glad for at jeg havde

da tør om benene, vi havde en rest
mælk fra i aftes, det drak vi, og
spiste en humpel brød til. Kl. er nu
9 og der er opklaring i vejret, gik vi
ud og pakkede cyklerne, i porten
traf vi Herbergsfatter, vi sagde på
gensyn. Vi måtte nu trække 500 m

ned, køre ned turde vi ikke, den
var for stejl, vi er nu kommet ned
i byen igen, og i den første kaffe¬
klap gik vi ind og fik formiddags¬
kaffe med rundstykker til. Vi har
nu 17 km til den østrigske grænse,
vi kører nu ud af byen Passau, kl.
12,20 nåede vi grænsebyen Schär¬
ding, men før vi forlod Schärding
skulle vi i banken og have penge
vekslet, for 60 danske kr. fik vi 218
Schilling, vi gik så ind på et kon¬
ditori og bestilte 2 kaffe og 4 rund¬
stykker med smør, vi fik så hver
en kande med 2 kopper kaffe i hver,
derefter gik vi ud og tog cyklerne,
vi var nu klar til at forlade Bayern;
ved grænseovergangen skulle vi vi¬
se pas, og da tolderne så passene,
sagde de, nå, I er danske, velkom¬
men til Østrig, passene blev ikke
stemplet, vi kørte nu videre mod
Linz.

Vi når nu ikke frem til Linz i
dag, da kl. var 20 havde vi endnu
35 km til Linz, og vi var trætte og
ville så ikke køre mere i dag. Da
der ingen herberg var måtte vi sove
ved Mutter griin, på marken var
der høstakke nok, og af dem lavede
vi to senge, vi krøb så i soveposer¬
ne og faldt straks i søvn,
Torsdag den 26.

videre og 7 km fra Linz koin vi til
en kilde, vi stoppede op og tog va-

og barberet, så vi kom til at se
godt ud, vi kørte så igen og ankom
til Linz kl. 8, vi kørte straks til ba¬
negården, der drak vi morgenkaffe,
vi fik 2 kopper og 2 rundstykker
uden smør, det var en god kaffe, og
det hele kostede 18,80, det var vel
nok dyrt, men dejligt, vi gik så hen
i kiosken, hvor vi købte en del post¬
kort for vi skulle skrive hjem og
til pigerne i Wien, så de får at vide
at vi kommer til Wien på søndag.

Linz er en smuk by, den lig¬
ger herligt ved Donau, vi passerede
en masse små landsbyer, bl. a. kom
vi til Amstetten, hvor vi gjorde
holdt en times tid, det var sent på
eftermiddagen, vi ville nu opsøge
en lejrplads, den fandt vi nogle km
længere fremme, der var et lille
krat, og der gjorde vi holdt for
natten, og efter at vi havde spist
af madtasken, røget en pibe tobak
og låst vores cykler sammen, krøb
vi i vores soveposer under træerne,
vi var trætte og faldt straks i søvn.

(fortsættes;

Husk at indsende alt stof til
D. f. S., således, at det er re¬
daktionen i hænde senest den
15. i hver måned.

HUSK ADRESSEN:
Waldemar Petersen,

Sdr. Banevej 22, Hillerød.
fået mine sko forbyttet, så var jeg skegrejerne frem, vi blev nu vasket

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

Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned

I Malmö modes naverne i hulen i

Värdshuset Bägaren,
Södra Vallgatan 5. Tlf. 23108.

Rudolf Nilsson, medlem af C. U. K.

^ i ^ statsautoriseret elektroinstallatør
liril11nVM y&Vlf1 HostruPvé) 12- Hillerød. Tlf. 1340w/ ItUHArt JVft Elektrisk lys og kraft. — Medlem af C.U.K.

RADIO
FJERNSYN

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 »Vet rene Qlas«
Nørrebrogade 64, København N

Byens bedste fadøl
Samlingsted for gamle naver

Ove Andersen

Berejstes Hus
Emiliegade 7 . København F.

anbefales til
familie- og foreningsfester

Indtil 100 pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Besøg Hillerød
og nyd kaffen eller middagen på

^Uotel Ceidersdorff
vis a vis Frederiksborg slot

Tlf. 38 (flere ledn.)
Værelser med al komfort.
Selskabslokaler.
Sale til fester, kongresser og lign.

Hotel Strandborg
Strandgade . Frederiksværk

Tlf. 293

Propre værelser . Godt madsted
Have . Hyggelige lokaler. Billard

E. Petersen

Vi byder de skandina¬
viske håndværkersvende

velkommen

RESTAURANT

Zur »Neuen Welt«
Luthe rstrasse

KIEL

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

TRYKSAGER
IR P til ethvert formål

*"onss
Medl. af C. U. K.

Agritér for C. U. K.



1899 C.U.K.-60 år 1959

HILSEN FRA
KØBENHAVNS
SLAGTERLAUG

HARALD CHRISTENSEN
Malermester

Lærkevej 9 — Sorø
Telf. 979

K. MICHELSEN & SØN
Godthaabsvej 195
FAsan 456
Centralvarme —

Dampanlæg

HILSEN FRA
SNEDKERNES
FAGFORENING
Helsingør Afd.

»J O T E X«
Værktøjsfabrik
Brostykkevej 180
Telf. 78 19 36

HILSEN FRA
SMEDE- OG MASKIN¬
ARBEJDERNES
FAGFORENING
Helsingør Afdeling:

NIELS B. NIELSEN
Murermester
Herlev Hovedgade 117 A
Telf. 94 10 23

HILSEN FRA
SMEDE- OG MASKIN¬
ARBEJDERNES FAG¬
FORENING
Hillerød Afd.

KNUD AAGESENS
AUTO - VÆRKSTED
Kongevejen 7 - Virum
Telf. 84 77 61

HILSEN FRA
KØBENHAVNS
TØMRERLAUG

OSVALD OTTE
Murermester
Glaciet 45 - Lyngby
Telf. 87 40 32 HILSEN FRA

MALERNES FAG¬
FORENING
Hillerød Afd.

KJELD CHRISTENSEN
aut. Gas- og Vandmester
Blikkenslagermester
C. F. Richsvej 99 B
GOthaab 67 78

TAASTRUP NY
TØMMER - HANDEL
Buchardt Jørgensen
Roskildevej 44 — Taastrup
Telf. 99 04 73MURERMESTER¬

FORENINGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN

Viggo Stuckenbergsvej 1
Lyngby — Tlf. 87 41 82

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI & LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 1314

HILSEN FRA
TØMRERNES FAG¬
FORENING
for Hørsholm og Omegn

HANS V. LARSEN
Tømrermester
Carl Langesvej 54
VAlby 87 26 x

C. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre
Kronprinsensvej 33
FAsan 468

HILSEN FRA
DANSK ELEKTRIKER¬
FORBUND
Hillerød Afdeling

KARL SØLYST
Smedemester
Liidersvej — Frihavnen
RYvang 94 07

HILSEN FRA
TØMRER- OG
SNEDKERFORENINGEN
Ballerup Afd.

WALTER JESSEN
& CO. A/S
Danasvej 26—30
C. 15.725 (7 ledninger)
Trælast & Finer

NØRHOLM & LEMMING
Dørlukkerfabrik
Skt. Pedersstræde 41
Central 35 28

TEKNISK BELYSNINGS-
INDUSTRI
Grønrisvej 12
VAlby 10.642 MILAN PETERSENS

AUTOVÆRKSTED
Ndr. Strandvej 359
Hornbæk 22

TAASTRUP TRÆLAST¬
HANDEL
Sv. Overgaard
Køgevej 77 — Taastrup
Telf. 99 04 51

P. J. STORM
TØMRERFIRMA
Tesdorpfsvej 44
Central 5172

GULD- OG SØLV¬
ARBEJDERNES
FORBUND I DANMARK
Rømersgade 22 D

VORDINGBORG
TRÆLASTHANDEL
Algade 36
Vordingborg 23

SYDHAVNENS PLADE- &
KAROSSERIVÆRKSTED
E. Ohlsen

Vasbygade 50
EVa 69 46

N. A. JACOBSENS
MASKINFABRIK
Poppelgaardsvej 4
Søborg 62 21

BERNH. BOISEN HANSEN
Bagermester
Jernbanevej
Mørkøv 25HELGE RASMUSSEN

Elektroinstallatør
Østergade 14 - Hedehusene
Telf. 58

JOHN A. FREDERIKSEN
Tømrermester
Møllevænget 18, Hørsholm
Telf. 822

BLIKKENSLAGER¬
FORENINGEN AF 1873

Alhambravej 15

L. P. CHRISTENSEN
Murermester

Vanghøj pr. Tappernøje
Tlf. Tappernøje 39CHR. W. &

FOLMER PEDERSEN
Malermestre

Lillevangsvej 56 - Slagelse
Telf. Slagelse 32

P. JACOBSEN
Smedemester

Vinkelvej 8
Fredensborg 318

A. BØRGESEN
Murermester

Hvilevej

E. JENSEN
BAGERMESTER
Hundige Strandvej 213
pr. Greve Strand
Tlf. Hundige 544

O. VANG LARSEN
Murermester

Ganløsevej 1 — Farum
Telf. OM Farum 30

KERAMISK FORBUND
Sdr. Fasanvej 10

JUL. ANDERSEN
Murermester

Bonderupvej
Gilleleje 397 „

P. L. HANSEN & SØN
Smedemestre
Bredegade 18
Slagelse 274

HELGE E. TORP
Glarmester
Buddinge Hovedgade 189
Søborg 46 98

BØRGE ASKBY
Malermester

Østergade 50 - Helsinge
Telf. Helsinge 435 -HILSEN FRA

BUNTMAGERLAUGET
NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 46
Glostrup — Telf. 96 29 60

KARLSLUNDE
MASKINSNEDKERI
Chr. Rasmussen
Karlslunde pr. Taastrup
Telf. Karlslunde 4

I. C. HANSENS
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 — 35 78

BOGBINDERNES
FAGFORENING
AF 1873

Gothersgade 37

HERLEV MASKIN¬
SNEDKERI
Waldemar Nielsen

Nørrelundsvej 14 - Herlev
Telf. 94 0417

H. WAGNER

Blikkenslagermester
Hareskovvej 277
Hareskovby — Tlf. 98 30 70

NIELS SØRENSEN
Blikkenslagermester
Skævinge
Telf. Skævinge 176



1899 C. U.K.-60 år 1959

SORØ KAROSSERI¬
FABRIK & AUTOMOBIL¬
FORRETNING
Aksel Andreasen
Sorø 393

OVE PEDERSEN's
Cykel- & Maskinfabrik
Orup pr. Fakse
Telf. Orup 28

TRIER PEDERSEN
Elektroinstallatør

Algade 45
Holbæk 199

HANSEN &
FREDERIKSEN
Blikkenslagermestre
Ny Østergade 3
Næstved 17 23

H. N. JACOBSEN's
MASKINFABRIK
Hovedgaden 67
Hedehusene - Telf. 26

POUL BECK
Tømrermester
Eimevej 36 - Roskilde 25 12
Værksted: Hersegade 7
Telf. ROsa 44 00

DRUEDAHL's BAGERI
H. E. Druedahl
Kajerødvej 77
Birkerød 12 50

AUTO - GAARDEN
N. E. NIELSEN
Ringstedvej
Sorø 855

PRÆSTØ MASKIN¬
FABRIK
A. Petersen & Son
Vesterbro — Tlf. Præstø 75

F. JØRGENSEN
Smedemester
Lønholt pr. Fredensborg:
Fredensborg 523

GEORG BERTELSEN
Murermester
Over-Draaby pr. Jægerspris
Telf. Jægerspris 233

SKÆVINGE MODEL- &
MASKINSNEDKERI
Carl M. Rasmussen
Strøvej - Skævinge
Telf. 99P. E. REESEN

Blikkenslagermester
Munkesøgade 4
Kalundborg 10 91

DION HANSEN'S
AUTO - VÆRKSTED
Lyngerup pr. Krogstrup
Telf. Dalby 46

HOLGER RASMUSSEN
Murermester
Tune pr. Roskilde
Telf. Tune 117

EYV. REFFSTRUP
Smedemester
Døjringe pr. Døjringe

POVL LASSEN
Murermester
Overdrevsvej
Store Hedinge 296

JOHS. & JØRGEN
ANDREASEN
Aut. Elektroinstallatører
Vestergade 21
Store Hedinge 299

WILLY WATSON
Murermester
Sauntesvej 43
Hornbæk 494

SØREN GRAVSEN
Malermester
Vedelsgade 8
Telf. Sorø 91BRØDR. JENSEN's

BAGERI & KONDITORI
Enghaven 3 — Asnæs
Telf. Asnæs 3

OVE NIELSEN
Murermester
Frederiksborgvej 12
Telf. Allerød 11

PETER PETERSEN
Tømrermester
Appenæshoved pr.
Næstved
Telf. Nyland 22

PAUL LANGTOFTE
LARSEN
Aut. Elektroinstallatør
Fjenneslev pr. Fjenneslev
Telf. Fjenneslev 81

CHR. MADSEN's
SMEDE- & MASKIN¬
VÆRKSTED
Kulhuse pr. Jægerspris
Telf. Kulhuse 31

A. JØRGENSEN
Murermester
Hammersvej 4
Fredensborg 128

DUO PLASTIC
Svend Aage Olsen
Tæbyvej 63
Rpdovre pr. Vanløse
Telf. 70 26 87

G. THAARUP
ANDERSEN's
AUTO - VÆRKSTED
Bjælkerupvej 24
Store Hedinge 368

HUGO TOKDAL
Blikkenslagermester
Ndr. Strandvej 334
Telf. Hornbæk 58

CARL JENSEN
Murermester
Mørkøv
Telf. Morkøv 235

KARL BØGVAD ERIKSEN
Malermester
Munkerup pr. Dr.molle
Telf. Dr.mølle 77

SKULDELEV MASKIN¬
SNEDKERI
Poul Steffensen
Skuldelev pr. Krogstrup
Telf. Skuldelev 17

SIGMUND KNUDSEN
Malermester
Revvej 19
Korsør 621

HUGO MALMSTRØM
JACOBSEN
Murermester
Skibinge Hestehave
Præstø 332

RICH. HENNINGSEN
Malermester

Enghave pr. Allerslev
Telf. Enghave 103INSTALLATIONS¬

FORRETNINGEN
»STRØ M«
M. Jørgensen, Algade 34
Store Hedinge 444

E. E. JACOBSEN
statsaut. Elektroinstallatør
Algade 14
Roskilde 457

J. P. JOHANSEN & SØN
Aut. Elektroinstalatør
Abildhus - Svinninge
Telf. Svinninge 79

FREDERIKSBORG
STOLE- & MØBEL¬
FABRIK
Lindevej 5
Hillerød 540

C. & F. PEDERSEN's
MASKINVÆRKSTED
Havnen

Gilleleje 136

JUIIL's INSTALLATIONS¬
FORRETNING
Ølstykke
Telf. Ølstykke 219

KNUD PETERSEN
Aut. Elektroinstallatør
Dalmose
Telf. Dalmose 16

I. C. BUDDE
BAGERI - KONDITORI
Hillerød
Telf. 109 — 12 29ROSKILDE VOGN¬

FABRIK A/S
Ringstedgade 28—30
Roskilde 183

ROSKILDE BETON-
VAREFABRIK
Regnar Jörgensen
Københavnsvej 15—17
Roskilde 324

H. PETERSEN
Smedemester
Uvelse pr. Slangerup
Telf. Lindholm 42

AKS. B. HANSEN
Tømrermester
Manderup pr. Roskilde
Telf. Kirkebjerg 78

HUNDESTED
SKIBSSMEDIE
Havnegade
Hundested 422

HARRY FREDERIKSEN's
AUTO - VÆRKSTED
Sorovej
Skælskør 473

ERIK MORTENSEN
Tømrermester
Bøgeallé 3
Frederikssund 418

JYDERUP SAVVÆRK
& PAKKASSEFABRIK
Kaj E. Petersen
Vig pr. Vig
Telf. Vig 173

H. P. CHRISTENSEN
& SØNNER
Blikkenslagermestre
Løvegade 30
Slagelse 13 41

FR. LARSEN
Smedemester
Mern
Telf. Mern 30

POUL GROSBØL
Malermester
Brogade 39
Ringsted 715Pedersen & pedersen

Møbelsnedkeri
Toftevej 30

JTelf. Allerød 106

FRITZ CLORIUS
Bagermester
Kordilgade 21
Kalundborg 187

SVEND B. KLEIN
Karetmagermester
Havnegade 14
Frederikssund 861

MEKANISK VÆRKSTED
Kai Møller
Ringstedgade 217
Næstved 29 22Maskinfabriken

»Labofa«
Johs. Larsen
Naestvedvej
Skælskør 460

NY ØSTERGADES
SMEDIE
Dan Petersen

Ny Østergade 7
Næstved 395

ERIK STORM's
MASKINSNEDKERI
Vestergade 13
Roskilde 517

RICHARD SVENDSEN
Murermester
Havrevej 13
Hørsholm 11 64



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier
Blomsterforretningen
»R O C O C O«
Jernbane Allé 89
DAmsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundby 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENS MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

V1KIN6
EXPORT BEER

Inventa
i^ysKær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2—4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken¬
slager, gas, vand og
sanitetslaug

Besøg den 300-årlge
TERSLEV KRO
Stor gammel krohave
God mad — Fin kaffe
Rimelige priser
Telf. Terslev 19
Gunnar Nielsen

HOTEL
BIRKEGAARDEN
Asserboplantage ved
Kattegat — kendt for
sin gode mad.
Pension, week-end, alle
moderne bekvemm.
TIf. Liseleje 210
Den medbragte mad er
også velkommen
Ingen serviceafgift
Forenings- og firma¬
udflugter indtil 300 kuv.

A. ISAKSEN
Aut. Elektroinstallatør
Algade 16
Roskilde 448

EWALD HANSEN'S
KLEINSMEDIE &
MASKINVÆRKSTED
Jernbanegade 1
Frederikssund 10 51

OSVALD KRAFT
Smedemester
Nørregade 58
Frederiksværk 422

SVEJSECENTRALEN
»EGEBJERG«
B. Lauridsen
Egebjergvej 101
Ballerup - Telf. 97 12 92

E. LARSEN
GLARMESTER
Nørregade 25
Frederiksværk 575

C. C. M. OLSEN
Blikkenslagermester
Blaagaardsstræde 7
Roskilde 439

ERIK JACOBSEN
Murermester
Toftehuset
Skævinge 118

SVEND LARSEN &
BERNH. ASMUSSEN I/S
Tømrer- og Snedkermestre
A. C. Hansensvej 1
Frederikssund 463

HØRSHOLM
AUTOMOBIL¬
FORRETNING
Holger Nielsen
Hovedgaden 5 — Telf. 412
Giro 10 9154

ERNST JENSEN
Malermester
Gylfesvej 1
Helsingør 2119 37

LILLERØD METAL¬
STØBERI & MASKIN¬
FABRIK
J. G. Kusier
Enhøjsvej 12 — Allerød
Telf. Vassingerød 83

Det daglige brpd
RUTANA og VITANA
leverer Fællesbageriet

HILSEN FRA

HUSTØMRERNES

FAGLIGE AFDELING

Alhambravej 9

HILSEN FRA

SNEDKERNES

FAGFORENING
Haslev Afd.

CHR. ANDERSEN & CO.
Blikkenslagermestre
Algade 19 - Holbæk 85

MALERFIRMAET
»AUMA«
Poul Hansen - Malermester|
Frederiksværkvej 2
Frederikssund 730

JENSEN & REINHOLDT
Hardmetalværktøj
Sydvestvej 115
Glostrup - Telf. 96 3133

HORNSVED
MASKINSNEDKERI
Eigil Mehr
Kulhuse pr. Jægerspris
Kulhuse 107

GUNNER HANSEN
Autoværksted
Tirstrupvej 7 - Kastrup
Telf. 50 67 02

AXEL O. PALM
Smedemester
Lille Værløsevej 34
Lille Værlpse 205

SMEDEFIRMAET
»SAMSON«
Poul S. Hansen
Landlystvej 30 A
Telf. 75 05 85

ELO WAGNER's
KAROSSERIVÆRKSTED
Gladsaxevej 72
Søborg 4682

BØRGE ANDERSEN
Tømrermester
Allerødvej 15
Allerød 23

Skal Du bygge —

eller har Du

brug for en

håndværker —

så find ham her

i bladets

annoncer.

Derved støtter Du

bladet —

Annoncørerne

støtter os!



Ærestavle

50 år i C.U.K.

Linoleumsmester Carl Olsen, København

Linoleumsmester Carl Ol¬
sen, Tranevej 12, Køben¬
havn NV, kan den 18. sep¬
tember fejre sit 50-årige ju¬
bilæum i C.U.K., idet lian
den 18.-9.-1909 blev ind¬
meldt i Hamburg afdeling.
Han er født 30.-7.-82 i Ny¬
købing F.
Carl Olsen udlærtes som

snedker og efter arbejde i
I København og Haderslev
drog han til Hamborg, hvor
han fandt arbejde og blev
indmeldt i C.U.K.. — Han

I indvalgtes hurtigt i besty¬
relsen, først som sekretær,

senere som næstformand ,og sad i bestyrelsen sam¬
men med bl. a. »Køge-Ole«. Efter ca. lYs års ophold
her rejste han til Hannover og videre ned langs Rhi¬
nen, for så at stikke ind i landet til Stuttgart, hvor
han arbejdede en kort tid, men han havde her den
glæde at lære Max Francke at kende. Over Schaffhau-
sen kom lian nu til Zürich, hvor han fandt arbejde og
blev medlem af Zürich afdelings bestyrelse og af H.B.,
som dengang havde sæde i Zürich.
Men Carl Olsen ville se meget mere af Schweiz og

rejste landet rundt på kryds og tværs indtil han slog
sig ned i Bern, hvor han bl. a. traf vores alles Jesper

og »Danmarks stolthed« og mange flere kendte. Her
befandt han sig godt og Bern står stadig som glorien
over hans rejsetid. Han blev i Bern i ca. 1V2 år før
rejsen gik videre rundt i Schweiz og til Venedig, Triest
og Wien. Det blev dog kun til en kort tid i Wien. efter
at han havde beset museer og andre pragtbygninger
drog han over Salzburg og Innsbruck til München,
hvor Carl Bjørklund var kasserer, og hvor han også
så og hørte Peter Andersen fra Frederikssund optræde
med sine lystige viser. Efter at have arbejdet i Mün¬
chen rejste C. O. til Berlin sammen med »Zeppeline¬
ren«, »Berliner-Jørgen« og Holger Jensen (»Tosse-
Fred'rik«), I Berlin arbejdede han et stykke tid indtil
han rejste hjem i 1913 og blev et trofast medlem i
Københavns afdeling, som han har betydet umådelig
meget for gennem årene, i bestyrelsen, som revisor, i
hovedbestyrelsen, i »Proppen«« osv., osv., og aldrig er
der kaldt forgæves på Carl, han har været såvel afde¬
lingen som C.U.K, i sin helhed en meget stor støtte.
Han er måske den af alle, der kender C.U.K.s historie
bedst, og han liar altid beredvilligt øst ud af sin viden,
det være sig i D.f.S., i festskrifter og underholdnings¬
aftener.
Københavns afdeling ønsker dig hermed hjertelig til

lykke på din 50 års jubilæumsdag, og håber at vi end¬
nu i mange år må have den glæde at arbejde sammen
med dig til gavn for C.U.K.

P. b. v.: Erik Hansen, sekretær.
Københavns afdeling.

Hovedbestyrelsen for C.U.K, bringer Carl Olsen,
København, sin hjerteligste lykønskning og bedste tak
for din meget store indsats for vor organisation gen¬
nem en menneskealder.

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

formand. sekretær.

Düsseldorf afdeling fejrer 60 års jubilæum
Ved en festaften den 5. september

Onsdag den 9.-9.-1959 er det 60 år
siden at naverklubben i Düsseldorf
hiev startet. Den gang, altså den 9.-
9--99, samledes en lille flok raske
Unge svende fra de skandinaviske
lande og startede denne klub med
det formål at hjælpe hinanden i alle
niulige situationer. I 1901 sluttede
denne klub sig så til Centralunder-
støttelseskassen (C.U.K.), det vil si-
Se, at vores afdeling i 1901 tilslutte¬
de sig denne verdensomspændende
organisation, som i december 1899
var startet i Schweiz.
Der har altid været livlig aktivi¬

tet i afdelingen her i Düsseldorf,
idet Düsseldorf har været en by i
stor fremgang, lige op til begyndel¬
sen af 1. verdenskrig. Da den 1. ver-
uenskrig brød ud, rejste de fleste
syende hjem til Danmark igen, og i
"den efter krigen gik det lidt op og
ne'd med afdelingen og under krisen

mellem 1927 og 35 skiftede medlems¬
tallet mellem 2 og 6 og det er så
ganske afgjort Lorenz Møllers tro¬
fasthed, at vi i disse dage kan fejre
afdelingens 60 års jubilæum. Da jeg
kom til afdelingen i 1933 havde Lo¬
renz Møller siddet helt alene ved
vores dejlige runde bord, det bord
vi holdt så meget af og som vi har
sat os ved med stolthed. Når vi så
satte os til bordet for at nyde en øl,
så tænkte vi hvor dejligt det ville
være, hvis — ja, hvis der kunne
komme nogle unge svende ned til os.
Og det skulle vi ikke vente så længe
på, for på grund af den voksende
oprustning, Hitler gennemførte, blev
der snart mangel på faglært arbejds¬
kraft i hele Tyskland, således at der
vovede sig en del unge danske hånd¬
værkssvende ned til Tyskland, og
Düsseldorf hørte til de få byer, som
fik en ordentlig part med af disse

unge håndværkssvende, og medlems¬
tallet steg igen til over 50, men ak,
Hitler gjorde det, som senere førte
til den hidtil største katastrofe i
verden, han begyndte på sin krig,
og så rejste de fleste svende hjem
igen, og bomberne sørgede for, at
resten af svendene rejste hjemefter,
og kun de bosiddende, Lorenz Møl¬
ler og undertegnede, blev tilbage.
Som tysk borger blev jeg også ind¬
kaldt til tjeneste og 1943 under et
stort bombeangreb gik vores hule
op i røg og dermed også vores pragt¬
fulde runde bord samt bogskab fyldt
med herlige bøger. Nogle måneder
efter kunne vi læse i »Den farende
Svend«, at Düsseldorf-afdelingen
holdt krigsferie, men ville komme
igen lige efter krigen.
Da undertegnede kom hjem fra

russisk fangenskab i Moskva, hørte
vi så at Lorenz Møller var evakueret



Vor gode naverbror,
snedker Johannes Egebo,

(»Sømmet«),
er afgået ved døden den 9. august 1959 og er
blevet begravet i stilhed efter de efterladtes øn¬
ske. Egebo var født den 3.-10.-1890 og blev ind¬
meldt den 15.-8.-37.
Da H.B. i 1944 kom til Danmark valgtes han

til formand for denne, og han har iøvrigt be¬
klædt mange forskellige poster her i afdelingen,
men dog længst som formand, nemlig i 8% år
i eet stræk. I de senere år har vi ikke set så
meget til ham grundet sygdom i hjemmet.
Det er med stor sorg vi lader vor gode naver¬

bror tage sin sidste vandring.
Æret være dit minde.

Københavns afdeling.
Vor gode naverbror,

fhv. murer Anton Marius Svendsen,
afgik den 3. august ved døden, 68 år gammel.
Bisættelsen fandt sted i stilhed fra Vestre kirke¬
gårds krematorium.
Æret være hans minde.

Horsens afdeling.
Vor gode naverbror,

smed Otto Højer Mathiesen,
GI. Holte,

født den 22.-5.-1879, er den 17.-8-59 afgået ved
døden. Begravelsen fandt sted fra Søllerød kirke
lørdag den 22. august under stor deltagelse.
Æret være dit minde.

Hillerød afdeling.

Uddrag af H. B.s protokol.
1. august: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede. Pro¬

tokollen godkendtes. Fra Håndværksrådet forelå med¬
delelse om, at følgende svende var afrejst på udveks¬
ling til Schweiz: maler John Andersen, vinduesdekora-
tør Erik T. D. Berthelsen, begge København, møbel¬
snedker Per Nauersted, Boskilde, maler Svend Aage
Berichholtz, Farsø, og maler Dan Weinray Jørgensen,
Malmø. — Stockholm afd. fremsatte ønske om at få
D.f.S. sendt til medlemmerne direkte fra Avispostkon¬
toret. — Det ordnes. — I Oslo var typograf Birger
Høyberg afgået ved døden. Undertegnede aflagde be¬
retning fra besøg i afdelingerne i Kiel, München og
Kreuzlingen, samt havde jeg besøgt C.U.K.s æresmed¬
lem H. A. Hansen, der er syg og på hospitalet i Zü¬
rich. Hansen kan ikke tale og kommer næppe til det
mere. -— Hovedkasserer Kurt Bjerregaard havde brev
fra Julianehåb i Grønland og fra vor nye afd. i Svend¬
borg, alt står vel til og bedste hilsener til H. B. — Mø¬
det holdtes hos litteraturudvalgets formand William
Schmidt, Egeløkkevej 7, Vanløse, og indbudt var litte¬
raturudvalget samt Carl Olsen, Knud Lønstrup og
Karl Jensen, Københavns afd. — C.U.K.s 60 års jubi¬
læum og jubilæumsnummeret drøftedes. Næste møde
10. september. Waldemar Petersen.
En hjertelig tak til alle, som bidrog til at gøre min

75-årige fødselsdag til en festdag.
Laurits Pedersen.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7 .

Lørdag den 5. september er der bustur til Helsingør.
Vi starter fra det gamle Grønttorv kl. 16 pre. med mut¬
ter og madpakken og det gode humør.
Lørdag den 19. september kl. 20 afholder vi æres-

aften for vore to 40-års jubilarer, Laurits Hansen og
Peter West Madsen samt for vor 50-års jubilar Carl
Olsen, så lad os alle møde op for at vise vore jubila¬
rer den æresbevisning, og ganske særlig forventer vi
at alle klubbens tidligere fejrede jubilarer møder op
for at være med til at optage deres nye brødre i deres
kreds. Der bliver fælles kaffebord og musik, så vi kan
få os en lille svingom.
Lørdag den 26. september er der hulemøde, og her

møder vi alle op og får nogle gemytlige timer sammen,
og husk at tage en berejst kammerat med.
Teateraftenen lørdag den 17. oktober bringer vi al¬

lerede nu i erindring for at I kan reservere dagen
samt agitere for denne store festaften, hvor naver fra
ind- og udland samles.
Formand: Knud Lønstrup, Banefløjen 9, Brh. Telf.

94 56 67 efter kl. 17.
Næstformand: Karl Jensen, I. E. Ohlsensgade 11, 0,

telf. TBia 26 44 før kl. 17.
Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV, tlf. ÆGir 15 72.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
Ing. Svend H. Rønne, Veras Allé 7, Vanløse, fylder

den 4. september 75 år.
Maskinarbejder Walter Hein, Lombardigade 22, S.,

fylder den 17. september 60 år.
Ved en beklagelig fejltagelse var der to fødselsdage,

der ikke var med i august-nr., men her er de:
Glasmager Marius Kristensen, Tranegårdsvej 51,

fyldte den 3.-8. 75 år.
Skrædder Olaf Olsson, Uglevej 21, NV, fyldte den

26. august 60 år.
Vi gratulerer med dagen og ønsker alt godt frem¬

over. Københavns afdeling.

Til alle afdelinger

bort fra Düsseldorf og befandt sig
på vej til Düsseldorf igen, var sultet
ihjel under flygtningetoget. I 1958
pustede jeg ild i sagen og fik samlet
nogle interesserede sammen, således
at vi snart blev til 6 medlemmer,
som trofast kom sammen i et af de
mange lokaler her i byen.
Düsseldorf blev bombet frygteligt

under krigen og det bevirkede, at
der snart blev godt med arbejde for
bygningshåndværkere, men også
faglærte industriarbejdere blev der
spurgt efter, og i 1953 kom de første
unge svende ned til os og prøvede
at få arbejde. Meget vanskeligt har
det været denne gang med at opnå
både arbejds- og opholdstilladelsen,

men vi havde jo held med os og så
kom der gang i sagen.
Rejsemulighederne blev ikke alene

publiceret i vort eget blad, men og¬
så i artikler i nogle af de største
dagblade, både danske og tyske, for
derigennem at vække interesse
blandt de unge udlærte i Danmark
på den ene side, og på den anden si¬
de vække interesse for unge skandi¬
naviske fagarbejdere blandt de ty¬
ske arbejdsgivere. Særlig fine for¬
bindelser opnåede vi her i byen med
det kommunale arbejdsanvisnings-
kontor, som beredvillig hjælper, når
jeg sender en af de unge tilrejste
svende op til dem. På den modsatte
side vil jeg ikke glemme at nævne

1 anledning af vores organisations 60 års jubilæum
den 3. december, henstilles til alle afdelinger at mar¬
kere begivenheden med en fest på jubilæumsdagen —
eller omkring stiftelsesdatoen den 3. december.
Hovedbestyrelsen afholder reception lørdag den 5.

dec. kl. 11 til 13 i Berejstes hus, Emiliegade 7, Kbli. V.
Som hjælp til et traktement stiller hovedkassen et

beløb på henholdsvis kr. 5,00 — mark 5,00 — franc
5,00 — til rådighed for alle medlemmer, der deltager
i festen. Hovedbestyrelsen.

C.U.K.s jubilæumsnummer. Som omtalt udgives et
jubilæumsnummer i anledning af C.U.K.s 60 årsdag-
Skulle nogen have stof, der egner sig for dette, bedes
det indsendt til red. senest 15. september.
Tak. For de mange hilsener, jeg fik i anledning af

at jeg blev 50 år, beder jeg jer allesammen rundt om 1
afdelingerne i ind- og udland modtage min allerbedste
tak. Det var mig en stor glæde og overraskelse, og det
vil ikke blive glemt. Musiker-Karl-_

den fine kontakt som Düsseldorf af¬
deling har med det danske Hånd¬
værksrådet, og her er det især hr-
direktør Rosenberg, som viser stor
forståelse overfor de unge hånd¬
værkssvende, der ønsker at kom¬
me ud.
Med rette kan Düsseldorf afdeling

kalde sig for startpladsen for de un¬
ge svende, for de fleste unge syen¬
de, som kommer hjemmefra, rejser
efter en tids ophold i Düsseldorf
længere syd på. Lad os alle håbe ob
ønske, at det vil være sådan i man¬
ge, mange år.
På Düsseldorf afdelings vegne.

Otto Kröll-



Svenden solgte bilen - det gik meget hurtigere med tommelfingeren
To unge svende, en mekaniker og

en murersvend fra Køge, har be¬
sluttet sig til at »gøre« Europa. De
havde først en bil, der havde kendt
bedre dage, en Dodge 37, og i den
kørte de rundt i Norge, Sverige og
Danmark. De arbejdede forskellige
steder undervejs og ankom også til
Hillerød, hvor de slog sig ned på
campingpladsen, rejste deres telt og
fik arbejde. Den stedlige Amts-Avis
havde et interview med dem, og de
udtalte, at deres ønske var at kom¬
me til Tyskland. Jeg kom snart i
kontakt med dem og skrev til Otto
Kröll, der svarede: lad dem omgå¬
ende komme til Düsseldorf. Bilen
fik de solgt, og nu begynder deres
beretning om, hvordan de med re¬
kordfart nåede Düsseldorf. Red.

Düsseldorf, G.-8.-59.
Gode Waldemar Petersen!
Ja, så er vi altså kommet igang

her i Düsseldorf, og det går glim¬
rende, og vi havde en fin tur her¬
ned.
Vi tog fra Sønderborg søndag ef¬

termiddag den 19. juli og vi kom
straks op at køre lige til grænsen.
Vi spadserede gennem Flensborg og
gik ud til landevejen mod Hamborg,
og her stod vi vel % time, da vi blev
taget op af en flink bilist, der kørte
os lige til campingpladsen i Ham¬
borg. Kl. var blevet 23 og vi slog
teltet op og kom til ro. Næste dag
ved middagstid brød vi op og tog
med sporvogn gennem Hamborg ud
mod autobanen til Hannover. Vi var
knapt kommet op på autobanen og
sat rygsækken, før der kom en bilist
og spurgte, hvor vi skulle hen. Til
Hannover, svarede vi. Nå, jeg skal
til Bremen, I kan køre med dertil,
og kl. vår vel halvfire, da vi nåede
Bremen. Vi fik slukket tørsten og
blev enige om at spise, når vi kom
ud på landevejen mod Hannover. Vi
tog så turen gennem byen og beun¬
drede de smukke gamle bygnings-

Rart at have meget med — men alligevel. . .

værker — Rådhuset — Essighaus —
og den store Roland, og nåede så
landevejen, men ak, vi fik knapt
nok sat rygsækken, før der var en
der vinkede af os. Vi løb jo derhen
og han spurgte om vi ville med til
Hannover. Ja, tak, alt i orden og så
afsted. Vi sludrede med bilisten un¬
der kørslen, han ville jo gerne vide
lidt om os og hvor vi skulle hen, og
da han hørte vi ville til Düsseldorf,
blev vi, da vi nåede Hannover, sat
af lige ved autobanen til Køln.
Nu havde vi jo aldrig drømt om,

at vi kunne komme så hurtigt frem,

så da vi så et skilt med ordet »cam¬

ping«, så gik vi derned — det var
langs autobanen —, nu ville vi have
mad og en tår vand. Vi fik lige smidt
rygsækken, da der var en oppe på
vejen, der brugte hornet og gjorde
tegn, om vi ville med. Vi nåede
hverken at få vand eller mad, men
i stedet GO km ud ad autobanen fra
Plannover. Her blev vi så sat af ved
en tankstation og ratstiille, for han
skulle videre til en lille by. Vi gik
så ind og fik noget mad der, og vi
næsten gemte rygsækken, for nu
ville vi ikke længere den dag. Vi
slog så teltet op på en mark og gik
til ro, men da var kl. også blevet
ca. 23.
Næste dag gik vi først ind og fik

morgenkaffe, og så var det næsten
middag inden vi kom op ved tanken
og ville videre. Der kom en svensk
bilist kørende, han fik lige set vort
lille danske flag på rygsækken og
stoppede op, og med ham gik det så
med 150 km fart videre, for han
skulle nå Belgien den dag. Vi blev
sat af ved indkørselsvejen til Düs¬
seldorf, men vi var knagene heldige
igen at komme op og køre de sidste
12 km ind til selve byen. Vi fandt så
campingpladsen og slog teltet op, og
vi så derefter på den smukke by —

og så var det jo kun blevet tirsdag
eftermiddag, vi var kommet til Düs¬
seldorf meget hurtigere end ventet.
Nå, torsdag aften gik vi så op og
talte med Otto Kröll, og vi blev
modtaget med stor gæstfrihed. Vi fik
så arbejde og kom igang, og så har
Otto Kröll hjulpet os med alt, også
med værelse, ja, vi har aldrig mødt
så gæstfrie folk som Otto Kröll og
frue.
Det var hvad vi havde at fortælle

om turen herned og takker meget
for hjælpen.
Med mange hilsener.

Erik Christiansen.
Benny Pedersen.

Årsmødet i Håndværkernes Rejsefond
afholdtes i Helsingør Naverhule søndag den 16. august
og havde samlet 60—70 deltagere. Formanden for Fæl¬
lesudvalget, snedkermester Henry Larsen, åbnede og
bød velkommen. Til dirigent valgtes H. B.s formand,
Jens Jørgensen, og til sekretær undertegnede.
Der lagdes for med frokost, og da denne var vel

overstået, gik man over til årsmødet, hvor Henry Lar¬
sen, som altid, aflagde en udmærket beretning, begyn¬
dende med nogle rids fra starten i 1937 og til i dag,
hvor fonden står med egen ejendom på Blågårds plads
8—10. Antallet af sparere og omsætningen var gået en
del tilbage efter at sparekasserne og fagforbundene
havde indført sparemærker. Sparekasserne har brugt
meget store beløb i deres agitation og dette har fon¬
den ikke midler til. Vi har den glæde at have vundet
indpas i en række virksomheder og have interesserede
tillidsmænd og -kvinder til at varetage mærkesalget,
°g formanden tvivlede ikke om, at vi nok skulle få
fremgang igen. Vi mangler en dygtig agitator — mand
eller kvinde — der er opgaver nok. Fonden har kun¬
net glæde adskillige med hjælp til studier, kursus oglignende i udlandet og gør en indsats for salg og ud¬
stilling af dansk bohave, håndværk, industri, kunst.
Beretning og regnskab godkendtes efter at en række

talere havde haft ordet, vi nævner Carl Olsen, »Spin-
de-Morten«, Lindtner, Knud Lønstrup, Albert Larsen,

Laurits Pedersen, Hugo Nielsen, Peter Andersen, Thor¬
kild Rasmussen, dirigenten, »Sørøveren« og flere.
Formanden bragte de institutioner, virksomheder,

foreninger og private, der havde støttet fonden, en tak,
og udtalte, at ingen, der har søgt fonden om hjælp til
videre uddannelse el. lign., er blevet afvist, og som
det ses af regnskabet er der her hensat kr. 2000 til det¬
te formål.
På valg var bogtrykker Kai Føns Bach, driftsleder

Hugo Nielsen og tilskærer Aage Knudsen. De genvalg¬
tes alle. Til næste års stævneby foresloges Slagelse,
men det overlodes udvalget at træffe bestemmelsen.
Dirigenten sluttede med et leve for Håndværkernes

Rejsefond, ligesom der udbragtes et leve for forman¬
den, Henry Larsen.
De efterfølgende timer var helliget det selskabelige

samvær, og hertil bidrog Victor Wallhegn med »Min¬
derne«, Carl Olsen med »Det runde bord« og Peter
Andersen, Frederikssund, med flere fuldtræffere.
Det var en dejlig naverdag. Tak, Bertram, for lånet

af hulen. Waldemar Petersen.

Stockholm. Møde i september: onsdag den 9. og 23.
Møde i oktober: fredag den 9. og 23. — Onsdag den 9.
september vil Poul Olsen vise lysbilleder fra Spanien
og Italien. Onsdag den 23. september begynder præ-
miewhist kl. 19,30. Fredag den 23. oktober er der
svendeaften.
Med naverhilsen. Styrelsen.



FORENINGSMEDDELELSER

Århus. Generalforsamling den 17.-7.-59. Formanden
åbnede mødet og bød svendene velkommen. Til diri¬
gent valgtes »Snøjser«. Forliandlingsbogen oplæstes
og blev godkendt. Regnskabet ligelede^. Formanden
omtalte i sin beretning kvartalets begivenheder, sin
tur til København og gildet for Jesper. Flere interne
anliggender diskuteredes, så svovlet røg til alle sider,
det var en herlig generalforsamling. Formanden anbe¬
falede vores fugleskydning i Ebeltoft den 2.-8. og be¬
falede svendene at møde. Kassereren og næstforman¬
den var på valg, begge genvalgtes. Under Eventuelt
fortsatte man med at lave et herligt vrøvl over alt og
alle, og med nr. 50 sluttede »Snøjser«, helt udmattet,
den velbesøgte generalforsamling.

—• Fugleskydningen i Ebeltoft den 2.-8.-59. Kl. 8,30
samledes 30 svende og naverpiger hos fuglekongen Pe¬
ter Dahlgaard. Efter morgenkaffe eller øl og en naver¬
sang, steg man ombord i rutebilen og kørte til Ebel¬
toft. Vel ankommen begyndte vi straks skydningen,
og med den trommeild, som naverne præsterede, måtte
selv en kongeørn falde til jorden. Årets fuglekonge
blev Viggo Simonsen. Formanden kaldte skytterne på
række, degraderede sidste års konge og udråbte den
nye. Kongen takkede og udtalte: »Gennem 27 år har
jeg kæmpet for at opnå dette, endelig lykkedes det.«
Og med bunden i vejret på ølflaskerne blev krudtrøgen
skyllet af halsen.
Så ind til det store frokostbord, hvor fast og fly¬

dende forsvandt som dug for den brændende sol. Der¬
efter blev der keglet. For damerne var der bueskyd¬
ning. Et vellignende portræt af formanden, med en
ørn i panden, var målet, og sikke et »næn«, pigerne
havde til formanden, selv om pilene fløj over det halve
Ebeltoft var han helt ødelagt, da den sidste lagde buen
fra sig.
Efterhånden var vi igennem programmet, og årets

kegledronning blev fru Charles Jensen. For svendenes
vedkommende var det straks værre, for Hartmann
Petersen og »Araberen« stod lige, men da Hartmann
Petersen var rejst inden vi var færdige, kunne vi ikke
kegle om og måtte derfor udsætte afgørelsen til en
anden gang.

Så stod aftensmaden på bordet, den gik samme vej
som frokosten, hvorefter præmieuddelingen fandt sted,
og kl. 21 sad vi atter i rutebilen på vej hjem efter en
pragtfuld tur i det dejlige Molsland.
Med naverhilsen. H. P. Hansen, sekretær.
Düsseldorf. Lørdag den 8.-8. kom vi sammen i hu¬

len hos Jupp Wienen og fik os en rigtig hyggelig af¬ten. Svendene kom fra nær og fjern, bl. a. Holger
Tjersild fra Køln samt Tony og Dan fra Remscheid, dekom på motorcykel, som Tony har købt sig hernede.Dan meddelte, at der er brug for et par raske danske
elektrikere i Remscheid, de kan begynde omgående,
og der skal skrives til to elektrosvende på Fyn, som
er interesseret i at komme ud.
Vi var ialt 12 naver samlet denne aften plus en tysk

murersvend, der blev sunget en del raske sange, og viopdagede slet ikke, at der var kommet nogle ordent¬
lige tordenbyger.
To svende skal rejse hjem p. gr. af militærtjeneste i

septbr., og undertegnede skal på skole i Springe/Han¬
nover, og det er grunden til at næste hulemøde for en
gangs skyld skal være lørdag den 5. septbr.Med naverhilsen. Otto Kröll.

— Vor trofaste naverbror i Krefeld ved Düsseldorf,restauratør Jean Olaf Olsen, der er født i Nysted, og
som sammen med sin søn Otto (også nav) driver enfin restaurant, runder den 16. september 70 år.
Düsseldorf afdeling ønsker dig tillykke med dagen,

og håber at du endnu flere gange kan fejre din fød¬selsdag med runde tal. Düsseldorf afdeling.
Hillerød. Klubbens traditionelle Lam-på-spid-festafholdtes lørdag den 8 .august i hulens have i Slange¬rupgade 38 og blev meget vellykket, dertil bidrog ikkemindst vore gæster fra Wien, Düsseldorf og Argentina.Ingen gik sultne fra bordene og lammet var stegt ligetilpas. En særlig velkomst rettede formanden til H.B.s

formand, Jens Jørgensen, der hvert år glæder os med
sit besøg til denne fest. Efter spisningen serveredes
kaffe i hulen med kringle fra Danielsen i Helsinge.Den var lækker. Vor tyske gæst er en ung konditor,
Lothar, som Otto Kröll har skaffet til København, og
argentineren, der var danskfødt, men bosiddende der¬
ovre, var dybt rørt over den hjertelighed og det kam¬
meratskab, der vistes. Det var en dejlig huleaften.
Næste mødeaften er den 12. september.

Chr. Stentoft, sekretær.
København. Verkehrsabend hos Willy Johnsen blev

også en af de aftener der samlede mange medlemmer
med svendinder, alle med skorpeskrin. Vejrguderne
var atter med de farende svende, og så var der alt
hvad hjertet kunne begære, og så skal det jo blive en
fin aften. Alle havde taget det gode humør med.
Med naverhilsen. Erik P. Hansen, sekretær.
Odense. Husk hulemødet den 12. septbr. i hulen i

Pantheonsgade.
Kære Erik Vendeltorp! Hjertelig til lykke med de

75 år den 20.-8., og undskvki at jeg glemte at få det i
D.f.S.
Hulemødet i august blev afholdt i Fabrins have,

festligt og fornøjeligt og på rigtig navervis.
Med naverhilsen. Tage Jakobsen, sekretær.
Silkeborg. Lørdag den 8. august afholdt klubben sit

månedlige hulemøde, et overvældende stort antal med¬
lemmer mødte op, deriblandt et kvart dusin nye, som
blev modtaget med fuld honnør. Formanden, malerm.
Simonsen, bød velkommen i begejstrede vendinger og
efter velkomstsangen redegjorde formanden for
C.U.K., dens stiftelse i Winterthur, foreningens for¬
mål, virke og interesser i korte men klare træk. Et af
vore nye medlemmer, malerm. Egon Pedersen, fortal¬
te små pluk fra hans rejseliv, det viste sig senere, athan tilmed var en fin sanger, og det kan bemærkes, at
Egon Pedersen og bryggeriarb. Willy Lehmann Jen¬
sens opførsel gav en fin anledning til »Blæren« et par
gange. En hel serie naversange rungede ud i rummet,
vore to solister, snedker Munk og slagter Riis, slapheller ikke fri for evneudfoldelse.
Vor kasserer, tarmmester Hansen, var en smule

åndsfraværende, idet han både under taler og sang
sad og fantaserede højt om penge, mærker og kongres¬
ser, han fik os dog indhentet allerede i andet vers af
»Fra Arilds Tid«. — Det var en herlig, herlig aften, og
det blev meget, meget sent før vi skiltes med håndslag
på at mødes igen lørdag d. 12. septbr. kl. 20 pre. på
Forsamlingsbygningen. Husk humøret og emblemet,
og tag de naverbrødre i nakken, der ligger og sover,slæb dem med. — Og så velkommen alle.
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekretær.
Slagelse. Vi havde et dejligt hulemøde den 1.-8., der

var mødt mange svende, og vi spiste vor »medbragte«
med en Harald Jensen til. Det var et møde af den rig¬
tige slags. Ja, svende, kom allesammen til vores mø¬
der, vi kan være mange flere i vores dejlige hule, og
Viggo gør alt for at det bliver gode møder, han er den
helt rigtige hulefar (nå, men reklamen bort). Vi skal
ud til Frederik den 22.-8., og når dette læses, har vi
været der, og jeg vil sige Frederik tak for den gode
aften, der er så hyggeligt ude i hans romantiske hus,
og både Frederik og frue laver altid en god aften
(tak). Nu er sommeren tilende, så mødes svendene i
hulen til vores gode og muntre møder.
Med naverhilsen. Knud.
Svendborg. Vi har nu samlet os en fast stamme af

solide naverbrødre her i Svendborg. Ved vort sidste
møde vedtoges det at afholde hulemøde den 1. lørdag
i hver måned på »Torvecafeen«. Vi har fået os et me¬
get fint væg-emblem i vor hule, pladen er udført at
vor gamle, men evigunge snedker Chr. Stauner, faI'v®"
belægningen af undertegnede og bogstaverne C.U.K-
er i poleret messing af fabrikant Poul Christoffersen.
Vi lavede lidt om på bestyrelsen, således at fabrikant
Poul Christoffersen, Toftemarken 35, er kasserer.
Der var en masse gode idéer fremme på mødet om

hulemøderne i efteråret og vintermånederne.
Med kraftig naverhilsen.

E. H. Christiansen, formand.
Ørbækvej 29, Svendborg.



Vejle. Hulemødet den 14.-8. Formanden, Kai Ander¬
sen, åbnede mødet, og havde den glæde at kunne byde
mange medlemmer velkommen, også to nye medlem¬
mer samt »Cementbageren« fra Århus, de fik velkom¬
sten. Og så blev hulen skænket tre store dejlige ma¬
lerier med motiver fra Lüneburger Heide, et vinter¬
landskab og et motiv fra Rhinen. Billederne blev be¬
undret og de to kunstnere, kunstmaler Chr. Winther
og kunstmaler Ole Rosenberg, fik megen ros og tak
for deres store arbejde. Et medlem havde fået de ame¬
rikanske spenderbukser på, så han fik både den store
og den lille »blære«. Mødet blev et af de gode gam¬
meldags med sang og klang. »Lille Kaj« gav »Minder¬
ne« solo, og i anledning af de nye malerier gav hule¬
far smørrebrød — hurra, hurra — og det blev hen på
de små timer inden svendene brød op efter en for¬
træffelig huleaften.
Med naverhilsen. Løve.

Zürich. Lørdag den 6. juni fejrede Züricher forenin¬
gen sin 79-årige stiftelsesfest samt sin 56-årige bestå¬
en som afdeling af C.U.K., i den smukt pyntede sal i
Zunfthaus z. Schmieden.
Festen begyndte kl. 19 med spisning, og da delta¬

gerne var mødt temmelig præcis kunne formanden,
Hans Rasmussen, ca. kl. 19,30 byde de tilstedeværende
velkommen. Han udtalte sin glæde over, at der var
kommet så mange tilstede, og håb om at vi skulle få
en gemytlig og pæn fest. Han dvælede ved de mange
år, som nu Skandinaverne var mødt i foreningen her
i Zürich, og udtalte sin glæde over det gode kamme¬
ratskab, der altid hersker i foreningen.
Utallige har her i Zürich knyttet venskabsbånd, som

holder for hele livet, og mange tænker tilbage på en
glad tid i Zürich.
Herefter gik vi igang med den gode mad og ind

imellem sang vi festsangen nr. 52 og stående »Der er
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»Den farende Svend«:
Annoncer og abonnement: Nakskovvej 19, Valby, Køben¬
havn. Tlf. VAlby 983. Giro Nr. 824 10.

Tryk: Palæ-Trykkeriet (L. Koch-Hansen). København K.
et yndigt land«, og på formandens anmodning udbrag¬tes et leve for det danske kongehus og for Danmark.
Feststemningen var hurtig tilstede og der blev sun¬

get flere af vore naversange, en af »Ester« hjemmela¬
vet sang om flere af de gamle gutter gjorde megen
lykke.
Efter spisningen optrådte nogle af vor tids største

kunstnere som skuespillere i forskellige skets, der
blev rigt applauderet. Herefter var der dans til kl. 2
og alle var enige om at det havde været en rigtig vel¬
lykket naverfest.
Med naverhilsen. Olrich Caspersen, sekretær.

Rund fødselsdag i Kreuzlingen, Schweiz.
Vor stabile naverbror, snedkermester Anton Lind¬

blad, Kreuzlingen, fylder den 24.-9. 70 år.
Hjertelig tillykke og tak for sidst. Red.

Som møbelpolstrer i Island
Reykjavik, Island, 29.-7.-59.

Gode naverbror!
Lige en frisk hilsen fra Island og

min medlemsbog, som du bedes
bringe i orden, også en tak for »Den
farende Svend«, den studerer de al¬
lesammen ined begærlighed.
Efter at have arbejdet et år i Hutt-

will i Schweiz, kom jeg til Danmark
den 15.-9.-58, og efter at have gået
arbejdsløs i 3 uger, fik jeg arbejde
på min gamle arbejdsplads i Tarm,
men forinden havde jeg søgt på en
plads i Island og fik den. Papirerne
kom hurtig i orden og jeg rejste til
Island med flyvemaskine den 27.-10.-
58. Firmaet betalte rejsen. Jeg blev
modtaget med stor venlighed af che¬
fen, han kørte mig straks til værk¬
stedet, hvor jeg hilste på mester, to
kolleger og to lærlinge.
Der er gode og frie arbejdsforhold

her i Island, møblerne, som vi laver
her, er — efter forholdene — meget
gode. Vi arbejder en del med skum¬
gummi. (Svenden er møbelpolstrer.
Red.).
Fagforeningerne er stærke her, og

de vil nu forhindre en for stor lær-
hngetilgang og desuden vil den be¬
grænse den udenlandske arbejds¬
kraft, hvilket sikkert vil sige, at vi
ikke får vor arbejdstilladelse forny-
et efter december måned. Lønnen er
temmelig høj, da vi arbejder på ak¬
kord, timelønnen er 25,43 isl. kr.,
ftien på akkord opnår man jo en del
pere. Her er nogle tal fra min egen

: december måned 7,581,80. kr.
(de to første mdr. havde jeg en del
overarbejde), febr. måned: 5.611,07

kr., april måned: 4.853,08 isl.
kr. Den danske krone er i bankkurs

ca. 5,7 kr., men på »den sorte« be¬
taltes imellem 6 og 7 isl. kr. for 1
dansk krone.
Jeg gik til engelskundervisning

sammen med to kammerater hele
vinteren hos en dansk dame, og ef¬
ter sommeren tager vi fat igen, da
det er meget svært at sidde inden
døre om aftenen i sommermåneder¬
ne, hvor det her i Island er lyst
døgnet rundt.
Tiden går fint her, jeg har fundet

nogle gode kammerater og en gang
om ugen mødes vi alle i den skan¬
dinaviske boldklub (S.B.R.). Klub¬
ben arrangerer hver 14. dag tur ud
i landet, og det er altid gode ture.
Den 8.-8. tager jeg på en 16 dages
sommerferietur med klubben S.B.R.
Bedste naverhilsener fra møbel¬

polstrer Kurt Christensen.

Tak for gæstfriheden for fyrre år
siden!

I september kører et vældigt sær¬
tog herfra til Wien, fortæller m. n.
i Politiken. De 3000 passagerer er
allesammen mennesker, som for
fyrretyve år siden tog et wiener¬
barn i huset. Nu er de som tak invi¬
teret til en uges ferie i Østrig.
Der bliver holdt en fest for de

danske plejeforældre i Wiens Stadt-
halle, og til den er de 6000 af hal¬
lens 10.000 pladser allerede købt af
wienere, så stor interesse er der for
sagen. Marie Crone bliver festens
konferencier, Anna Marie Selinko en
af dens talere, og for underholdning
fra dansk side sørger Johannes
Meyer og Henning Moritzen.
Under festen afsløres en buste af

ors. Jacobsen, som tog initiativet til
wienerbørns-rejserne til Danmark.
Den skal opstilles på en af Wiens
børne-legepladser.
— Fra C.U.K, deltager bl. a. Jør¬

gen K. Petersen, der også var en iv¬
rig forkæmper for sagen og selv
havde et (eller flere?) wienerbørn.

Han ville vise dem noget andet!
For fem år siden blev den 58-årige

Heinrich Kuff fyret fra sit job som
murerformand og kunne ikke finde
nyt arbejde, da man alle vegne i
hans hjemby Neustadt i Schwarz¬
wald sagde, han var for gammel.
For at bevise, at hans fysik ikke

fejlede noget, besluttede Kuff at fo¬
retage en spadseretur på 50.000 km
gennem Vesteuropa.
Han er nu efter fem år og 22 par

sko nået op på 49.699 km, og har
således ikke langt igen til sit mål.
Men vandrelivet liar bekommet ham
så vel, at han har besluttet lige at
tage en smuttur til Lyon, hvor han
nu befinder sig, ned gennem Italien
til Sicilien og derfra hjem til Tysk¬
land gennem Centraleuropa.
Derved vil han komme op på ialt

60.000 km.
Han tilbagelægger normalt 30—40

km om dagen og vælger helst bi¬
vejene.

Enhver berejst
i ind- og udland bør være
medlem af navernes interna¬
tionale organisation:

C. U. K.



Vi bygger vört hus
Af arkitekt A. It. Rasmussen

I tidligere nummer af vort blad
bragte vi illustration og beskri¬
velse af et statslånshus med

håndværksudgifter kr. 38.000 og

med udgifter til grund, havean¬
læg og øvrige omkostninger, ialt
kr. 58.000. Vi bringer her tegning
og beskrivelse af et andet stats-
lånshus, hvor håndværksudgif-
terne er kr. 55.000, og de øvrige
udgifter omtrent som til det før
nævnte hus, måske lidt mere.
Huset er indrettet i et plan, køk¬

ken og spisestue ligger umiddelbart
op til hinanden, således at afstanden
er gjort mindst mulig. Der er i det
hele taget gjort alt for at lette hus¬
moderen i det daglige arbejde.

Selve køkkenet er indrettet på en

sådan måde, at det giver husmode¬
ren de korteste afstande mellem el-

komfur og køkkenvask, og f. eks. kan
porcelæn efter opvask nemt opsæt¬
tes i porcelænsskabet. Der er stål¬
vask, og det elektriske komfur er ud¬
styret med 3 kogeplader og bageovn
med termostat.

Spisekammeret er indrettet med et
koldt ventileret rum forneden, og i
midten er der plads til et Atlas-køle¬
skab. I installationerne er medreg¬
net afbryder til køleskabet, alt dette
for at lette husmoderens daglige ar¬

bejde.
Soveafdelingen er indrettet i hu¬

sets østlige ende, og der er gode ind¬

byggede skabe i soveværelse og det
ene kammer. Ved soveafdelingen er

endvidere et kombineret vaske- og

baderum med fliser på væggene, wc-

skål med lavtsiddende cisterne,

håndvask med indbygget blandings¬
batteri. Badeværelset er så stort, at
der foruden badekar også er plads
til en vaskemaskine, hvor familiens
vask kan foregå. Radiatoren i bade¬
værelset kan foruden afgivelse af
varme også benyttes til tøjtørring.
Den dag er heldigvis forbi, hvor

husmoderen skal ned i en kold kæl¬
der for at vaske familiens tøj.

Billig- opvarmning
Huset er isoleret med 80 mm rock-

woolbatts i alle lofter, og der er

fyldt isolerende materiale i alle
ydermurenes hulrum. Gulvet er
kraftigt isoleret, både mod fugt og
kulde. Alle vinduer er forsynet med
dobbeltglas, både i den udvendige
ramme og i forsatsrammen. Altsam¬
men med henblik på, at den varme,
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der kommer gennem radiatorerne,
skal blive i huset. Huset har central¬

varmeanlæg med luihatorer i alle
rum. Kedlen er forsynet med cirku¬
lationspumpe, der sammen med iso¬
leringen af rørene giver god øko¬
nomi.

Små vedligeholdelsesudgifter
Huset opføres af røde facadesten,

der på grund af deres holdbarhed
(vejrfasthed ,styrke) og udseende
(farve, overfladekarakter) er det
mest benyttede materiale til udven¬
digt brug. Ydermuren er 31 cm tyk
hulmur med porøse mangehulsten i
bagmuren.
Taget dækkes med blådæmpede

bølgeeternitplader ,og disse er ført
godt ud over ydermuren til et ca.

50 cm bredt udhæng. Træværket 1
udhænget behandles med brunt so-
linum.

Gulvfladerne er lune og behage"
lige at gå på. Der er isoleret med
20 cm drænslagger, 8 cm asfalteret
beton, 5 cm lecabeton og herpå er
der udlagt gulvstrøer til bøgeparket¬
gulve, standard sortering overalt-
Imellem strøerne fyldes op med fer"
miculite som ekstra varmeisolering-
I badeværelset lægges lyst terraz¬

zogulv, og i fyrrum og cykelrum er
der betongulv.
Alle indvendige døre er udført af

teak-træ med indstukken lås. Skabs¬
døre i køkken er ligeledes af teak
træ.

A. Rasmussen.

NORDSIDEN
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KØB J.K. FORSATS¬
RAMMER NU
de er bedre, fiksere,
billigere og De sparer
ca. 20 pet. på Deres
varmeregning
J.K. Forsatsrammefabrik
Peder Skramsvej 2
Helsingør
Telf. 2110 06
Giro-nr. 32793

BOJSEN-MØLLER PAPER
& TRADING CO.

Rysensteensgade 14
Minerva 960

KNUD THOMSENS
MASKINFABRIK
Gladsaxe Møllevej 26
Søborg 90 03

J. DENCKER'S SØN
Glarmester
Fortunstræde 5
BYen 20 41

SNEDKERIET
CORDIA A/S
Brudelysvej 28, Bagsværd
Telf. 98 26 50

FREDERIKSBERG
SKILTEFABRIK
Aron Jørgensen
Martensens Alle 8
EVa 47 31

EDV. PIERLING
Smedemester
Holbergsgade 11
PAlæ 10 63

FRANK ANDERSENS
MASKINFABRIK
Herluf Trollesgade 9
PAlæ 56 60

GUSTAV TORP & SØN
Bogbindermestre
Suomivej 2
NOra 10 65

H. JØRGENSEN
Malermester
Ålegade 29
GOthåb 11 38

E. GARFIELD
MORTENSEN
Violinbygger
Blaagaardsgade 31
NOra 965

SKILTE-COMPAGNIET
Svend Jensen
Store Regnegade 26
PAlæ 39 40

Murerfirmaet
C. WIENBERG
& SØNS EFTF.
Ved Glyptoteket 6
C. 13 13

RASMUS NIELSEN
Tømrermester
Højgaardsvænge 5
Bagsværd. Telf. 98 01 86

Snedkerværkstedet
H. E. K. A.
Tøndergade 12
VEster 47 62

JOHANNES HANSEN
Snedkermester
Bredgade 65
C. 13.940

EDW. MARCUSSEN
Malermester
Dronningensvej 5
FAsan 46 55

AMERICANSK
VULKANISERINGS-
FABRIK
Th. Christiansen
Halmtorvet 11
VESTER 32 75

AA. BRUNSØ
Murerfirma

Jagtvej 199
RYvang 30 20

VASBY AUTOLAKERING
Vasbygade 2
EVa 91 61

MAX HJORT
Murermester
Jyllingevej 265
Telf. 70 18 09

HENRIK ANDERSENS
Maskinsnedkeri
Øresundsvej 19 A
AMager 10 25

C. OLSENS
METALSTØBERI
Amagerbrogade 201
AMager 24 78

LOUIS YTTESEN
Blikkenslagermester
Ved Renden 27
Søborg 17 45

HENRY H. JENSEN
Murermester
Krogshøjvej 21 A
Bagsværd
Telf. 98 03 29

ERIK AARBY
Snedkermester
Haderslevgade 26
EVa 33 71
Franske døre leveres
omgående

CARLO PHILIPSEN
Blikkenslagerfirma
Skyggelundsvej 6
Valby. Telf. 30 24 83

Murerfirmaet
J. H. WIEDEMANN
& SØNNER
Monrads Alle 9
C. 24 50

ROLAND'S
SKILTEFABRIK
Amerikavej 9
EVa 52 30

SMEDEFIRMAET
»BOGA«

Børge Jensen
Wesselsgade 25
NOra 55 60

POUL OLSEN
aut. elektroinstallatør
Lunddalsvej 11
Glostrup
Telf. 96 0411

SVEND FLORBOE
Blikkenslagermester
Kiplingsalle 18
Søborg 76 38

Blikkenslagerfirmaet
LUDVIG NIELSENS
EFTF.
Højstrupvej 70
BElla 86 86

VANLØSE
SKILTEFABRIK
Svend Aage Larsen
Jydeholmen 8
DAmsO 22 11

THAYSEN & CO.
Blikkenslagerfirma
Hollændervej 14
Hilda 19 04

LOUIS JENSEN'S
Smede- og maskinfabrik
Wibrandtsvej 110
SUndby 85 05

»NUTIDS KØKKEN«
Snedkermester
Karlo Petersen
Grønrisvej 10
Telf. 301169

HOLGER JACOBSENS
MASKINFABRIK
Horsebakken 20
BElla 48 58

Autoværkstedet
»NYVANG«
Kurt Lundgren og E. Sloth
Christiansvej 6, Glostrup
Telf. 96 32 18

NIELS J. TOFT
Malermester
Havdrupvej 58
BElla 80 99 SVEND O. JØRGENSEN

Smedemester

Sønderlundvej 179
Herlev. Telf. 94 01 72

FRÜHWIRTH'S
METALSTØBERI
Harmonivej 4, Herlev
Telf. 94 49 26

LUNDTOFTE
AUTOVÆRKSTED
Lundtoftevej 197
Hjortekær pr. Lyngby
Telf. 87 91 24

KARL PETERSENS
Karosseriværksted
Skjulhojallé 57
DAmsø 75 61.

Københavns
SANDBLÆSERI
Ombelægning af gamle
spejle
Pilestræde 40
BYen 69 42

METALSLIBERIET
Kurt Jensen

Hyltebjergalle 70
DAmsø 10.513

VESTERBROS
CYLINDER SERVICE
Vesterbrogade 146
Hilda 10 43

RICH. J. BLICHMANN
Snedkermester
Drogdensvej 30
DRagør 468
Værksted:
Stralsundstræde 4
DRagør 125

METALSTOBERIET
»TRIOLET«
H. Biilow
Skalbakken 7
DAmsø 63 08

FOSKJÆR & CO.
Metalvarefabrik
Valhøjsalle 187
Rødovre pr. Vanløse
Telf. 70 57 11

N. FOGELSTRØM'S
MASKINFABRIK
Ved Stationen 26
Kastrup.
Telf. 50 18 48

GEORG ENDERSEN
Blikkenslagermester
Tjørnevangen 9
Brøndby Strand
Brøndbyvester 494

P. KYLLEBÆK
PETERSENS
MASKINVÆRKSTED
Amerikavej 10
EVa 416

BRDR. LARSEN
Blikkenslagermester
Hostrupsvej 4
C. 27 91

KØLERFABRIKEN
»DANMARK«
Vesterbrogade 27
C. 11.625 VALBY MOTORCYKLE-

VÆRKSTED
Hansen & Micheelsen
Sdr. Fasanvej 92
Telf. 30 33 53

AMAGER SMEDE- &
MASKINVÆRKSTED
Pilegaards Alle 15
Kastrup
Telf. 50 45 62

MAX KJELDGAARD &
KAI RASMUSSEN
Tømrermestre
Peter Ipsens Alle 28, N.V.
TAga 91 45 — 91 55

Københavns
finerings-central
Willemoesgade 14
ØBro 25 73



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Blomsterforretningen
»ROCOC O«
Jernbane Allé 89
DAmsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GL Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

VIKIN*
EXPORT BEER

Inventa
i^ysKær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken¬
slager, gas, vand og
sanitetslaug

Besøg den 300-årige
TERSLEV KRO
Stor gammel krohave
God mad — Fin kaffe
Rimelige priser
Telf. Terslev 19
Gunnar Nielsen

HOTEL
BIRKEGAARDEN
Asserboplantage ved
Kattegat — kendt for
sin gode mad.
Pension, week-end, alle
moderne bekvemm.
Tlf. Liseleje 210
Den medbragte mad er
også velkommen
Ingen serviceafgift
Forenings- og firma¬
udflugter indtil 300 kuv.

TORKILD S.
RASMUSSEN
Murermester

Glentevej 54
TAga 360

POUL ANDREASEN
Blikkenslagermester
Jerismosevej 39
Hundige
Telf. Hundige 610

Skal Du bygge —

eller har Du

brug for en

håndværker —

så find ham her

i bladets

annoncer.

Derved støtter Du

bladet —

Annoncørerne

støtter os!

P. J. STORM
Tømrerfirma
Tesdorpfsvej 44
C. 5172

HELGE OLSENS
CYLINDER-SERVICE
Klingenberg 5
Slagelse 12 05

TEKNISK BELYSNINGS
INDUSTRI
Grønrisvej 12
VAlby 10 642

KNUD WIENBERG
Malermester

Vinkelvej 19, Allerød
Telf. Allerød 379

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI OG
LISTEFABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

MASKINFABRIKEN
»MICROMAX«
Knapholm 7, Herlev
Telf. 94 24 00

FREDDY SØRENSEN
Tømrermester
Enggaardsvej 13
Rødovre pr. Vanløse
Telf. 70 09 86

ORLA HANSENS

AUTOLAKERERI

Kalundborgvej 65
Slagelse 2799 x

I. C. HANSENS
TØMMERHANDEL
Frederikssundsvej 284
BElla 20 38 — 35 78

ALF R. NIERICH A/S
Overgaden n. Vandet 33 B
Sundby 6772
Pianodele og fjedertråd

ERIK SØRENSEN

BLIKKENSLAGERMESTER
VESTERGADE 36
SLAGELSE tlf. 1625

HARALD CHRISTENSEN
MALERMESTER

Lærkevej 9, Sorø,
Tlf. 979

P. L. HANSEN & SØN
Smedemestre

Bredegade 18
Slagelse 274

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 16, Glostrup
Telf. 96 29 60

Hilsen fra

KØBENHAVNS

SLAGTERLAUG

»SIMO«

aut. Ford forhandler

Finsensvej 50
C. 26 04

JENSEN & REINHOLDT

Hårdmetalværktøj

Sydvestvej 115, Glostrup
Telf. 96 3133

V. A. BUCH

Blikkenslagermester
Aalekistevej 218
DAmsø 22 91

AAGE BRUUN & SØN
Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10
BYen 20 79

H. P. SØRENSEN
Smedefirma
Prags Boulevard 38
AMager 43 76

JOH. PROBST'S EFTF.
Blikkenslager-, gas- og
vandmesterfirma
Borgergade 14
PAlæ 75 49



Maler
gesucht

Carl Dittmann
Kiel, Andreas-Gayk-Strasse 16

Ruf 4 20 05

Maurer
gesucht

Peter Reimers

Kiel, Michelsensstrasse 16

Tüchtiger ELEKTROMONTEUR
in angenehme Dauerstellung zu
sofort oder später gesucht.

Ernst Petersen, Elektromeister,
Kronshagener Weg 35, Kiel.
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250 får jobb i
Oxelösund

De går på valsen i 3 år og I dag

Niels Stentoft (tv.) og Georg Spahn knipset under besøget i Frederikshavn Niels
er fra Hillerød, Georg fra Østberlin, men de kommer vodt ud ni
skønt de er fra hver sin verden. 1 over to år har de arbejdet siv fr, $ammen>
det meste af Europa, og de holder dermed navernes århundredgamle
havd. Fot.: Frederikshavns Avis. aditioner i
Nysgerrige blikke fulgte hvert af

deres skridt gennem Frederikshavn,
men de to glade vandrefugle tog in¬
gen notits heraf. Når man har været
nav og på valsen i over to år, er
man vant til at folk kigger efter én,
for efterhånden er flokken af den
art vandrende håndværkere blevet
så lille, at langtfra alle ved, hvad
disse fremmedartede mennesker i
sort tøj med store hatte og pudsige
vide bukseben, egentlig tager sig
for.
Men indenfor navernes egen kreds

kender man hinanden og holder
ubrydeligt sammen, og det var grun¬

den til, at Georg Spahn og Niels
Stentoft, der i aftes rejste til Sverigemed »Sessan«, lagde vejen om ad
Danmarksgade 14, hvor et hjerteligt
gensyn fandt sted mellem de ungesvende og konditor Chr. Pedersen,der selv har været på valsen både i
konditorernes hjemland Schweiz ogi Sverige, skriver Frederikshavns
Avis den 5.-9.
Konditoren har ikke glemt den

glade tid, og da han i sin sommer¬
ferie så den kendte uniform, ved
Vejle, standsede han op for at hilse
på kollegerne. Det blev til et nær¬
mere bekendtskab og Chr. Pedersen

Oxelösund (AB). I dag (23/9) slår
Oxelösund rikslarm — det är brist
på arbetare i nybyggarstaden. Efter¬
lysningen gäller yrkeskunniga sni¬
ckare och 50 armerare måste skaffas
fram inom en månad. 200 snirckare
och 50 armerare - annars får man

inte Sveriges sörsta byggnad under
tak i tid.
Länsarbetsnämnden sänder ut pa¬

roller över hela landet för att få tag
i behövlig arbetskraft ur de båda
nämnda grupperna. Det är en svår
uppgift då tillgången på snickare
och armerare är minimal just nu.
— Något måste göras, säger läns-

arbetsdir. Nils Böös. Det är absolut
nödvändigt att arbetena i Oxelösund
fullföljs. Det kan vi inte om vi inte
skaffar fram 250 man.

Vad man hoppas på i främsta hand
är snickare och armerare från Norr¬
botten och Jämtland som beräknas
bli friställda inom den närmaste ti¬
den. Oxelösund kan locka med goda
fortjänstmöjligheter och en fin mil¬
jö. Därför tror man att man även
denna gång skall lyckas med "efter¬
lysningen".



. _

J.
Vor gode naverbror,

maler Ove Olsen,
(»Lillebror«),

er afgået ved døden den 7.-8.-59 og er blevet be¬
gravet i stilhed. Olsen var født 8.-4.-1891 og ind¬
meldt i Københavns afdeling den 15.-6.-194(5.
Æret være dit minde.

Københavns afdeling.
Vi har haft den sorg at miste vor gamle naver¬

bror,
Vilhelm Lindskov,

der døde den 26.-6.-59, en måned før hans 80
årsdag. Han var os en god kammerat, og til stor
gavn og støtte for naverne her i Aalborg, en af
den slags vi skulle have mange flere af. Vi vil
savne ham her.
Æret være hans minde.

Aalborg afdeling.

Uddrag af H. B.s protokol.
10. september: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

Protokollen godkendtes. Formanden meddelte, at for¬
manden for afdelingen i Zürich, Hans Rasmussen, har
været på besøg i Danmark og forelagt en plan til an¬
skaffelse af midler til et C.U.K.-hus i Zürich. General¬
forsamlingen i Zürich havde enstemmigt stiftet et byg¬
gefond, der nu vil træde i funktion, dels ved salg af
byggefondsmærker, dels ved at søge støtte på anden
måde. Tanken mødte overordentlig velvilje i H.B. og
det må forventes, at tanken vinder godt gehør overalt
i C.U.K.s afdelinger, såvel som blandt alle berejste. —
Forskellig korrespondance oplæstes. — Hovedkasserer
Kurt Bjerregaard oplyste om følgende dødsfald: Johs.
Egebo og Ove Olsen, København, Villy Lindskov, Ål¬
borg, A. M. Svendsen, Horsens, og Otto Højer Mathie¬
sen, Holte. — Vancouver afd. havde fået ny kasserer,
Benny Svensson, 1558 W, llth Ave, Vancouver B. C.,
Canada. Denne sendte regnskab. Formanden oplyste,
at de fremmedskrevne nu havde fået deres eget hus i
Hamborg. — C.U.K.s jubilæum drøftedes. — Næste
møde 8. oktober. Waldemar Petersen.
Gartner Erik Jensen, P.O. Box 2532, Carmel, Califor¬

nia, U.S.A., har sammen med sin nydelige engelskfødte
hustru været i Europa, og har besøgt venner i Eng¬
land, Sverige og Danmark. Erik Jensen udtalte til mig,
at der absolut er gode chancer4 i Amerika for en fag¬
lært håndværker, men han må kunne engelsk. Han
bad mig hilse alle venner, som han ikke nåede at be¬
søge. Bed.
Formanden for Zürich afdeling, Hans Rasmussen,

benyttede under sin ferie i Danmark lejligheden til at
kontakte naver og myndigheder i anledning af planen
om et C.U.K.-hus i Zürich. Tanken har overalt vundet
gehør, og vi vil i den kommende tid høre nærmere
derom.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7 .

Lørdag den 17. oktober afholder vi vor traditionelle
Efterårs-Teateraften med bal.
Vi forventer at alle, der kan, møder op til denne vor

store fest med det gode humør, og helst med et par
venner også, så vi kan få den helt rigtige fest. Vi hen¬
viser iøvrigt til annoncen andetsteds i bladet.
Lørdag den 24. oktober afholdes den ordinære halv¬

årlige generalforsamling i Hulen. Evt .forslag skal væ¬
re formanden i hænde senst den 16. oktober. Dagsor¬
den ifølge lovene. Kun gyldig medlemsbog giver ad¬
gang til generalforsamlingen.
Lørdag den 31. oktober: Hulemøde. Turnerings-

keglespil indledes denne aften kl. 19,30.
Lørdag den 7. november afholdes der andespil til

fordel for Byggefonden, og her forventer vi også me¬
get stor tilslutning, da vi ikke hurtigt nok kan få pen¬
ge i Byggefondens kasse. Husk på: jo hurtigere kasse¬
beholdningen vokser i deres kasse, jo større chancer
har vi for hurtigere at få vort eget hus. Og så tager vi
en berejst kammerat med til vore møder og fester. Vel
mødt!
Formand: Knud Lønstrup, Banefløjen 9, 2. th., Brh.

Tlf. 94 56 67 efter kl. 17.
Næstformand: Carl Jensen, I. E. Ohlsensgade 11, 0-^

Tlf. TBia 26 44 til kl. 17.
Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV. Tlf. ÆGir 15 72.,

Rund fødselsdag i Københavns afdeling.
11. oktober fylder vor gode naverbror, restauratør

Holger Jensen, »Nyhavns Færgekro«, Nyhavn 5, 70 år.
Vi ønsker hjertelig til lykke med dagen og alt godt

fremover. Københavns afdeli n g. .

Min allerbedste tak for opmærksomheden på min 60
årsdag. Mange naverhilsner. O. Olsson, Uglevej 21,
København NV.
Modtag min bedste tak for de mange blomsterhils-'

ner og gaver på min 75 års fødselsdag. En særlig tak1
til naverne i Odense afdeling. K. Vendel torp.
Hjertelig tak til naverne for al opmærksomhed ved

vort bryllup.
Annette og Johs. Ferdinandsen, Hillerød-
En hjertelig tak for den dejlige aften og en tak for

de gode minder om 40 år i C.U.K. Også en tak foiJ
hilsenerne udefra.

Laurits Ha ns e n, Kbhvn.
Min varmeste tak til H.B., Klubben og Proppen samt

en tak til alle, som med blomster, telegrammer, hilse-;
ner og i tale, glædede min hustru og mig på min jubi¬
læumsdag. Carl Olsen, Kbhvn.
Den skal vi se næste gang. Direktør Kjeld Buch Sø¬

rensen, restaurant »Maritza« i Helsingør, har på Re"
perbahn i Hamborg åbnet en særpræget, restauration-
Den er blevet kaldt »Nyhavn — die dänische Barkas¬
se«, og den er beliggende i en kælder i den lille for¬
lystelsesgade Grosse Freiheit.

inviterede naverne til Frederikshavn
ved lejlighed. Den kom altså i går,
da Georg Spahn og Niels Stentoft
for tredie gang havde kursen mod
Sverige.

— Jeg er fra Østberlin, fortæller
Georg, og startede foråret 1957. I
Lugano mødte jeg så Niels, der sam¬
me år var startet fra Hillerød, og
siden har vi fulgtes ad. Vi har ar¬
bejdet os frem som tømrere gennem
det meste af Europa... og kommer
godt ud af det sammen, tilføjer
Niels.

— Hvor længe fortsætter I?
— Som reglerne siger: 3 år og 1

dag. I den tid må vi ikke se vor
hjemby. Jeg er færdig i februar, og
så tager vi til mit hjem i Berlin, og
i april, når Niels er færdig, rejser vi
til Hillerød.

— Hvorfor rejser I netop 3 år og
1 dag?

— Traditionen. Organisationen er
3—400 år gammel, og der er regler
for næsten alting. De store hatte var
i Tyskland et symbol på fyrsternes
værdighed, og vi tømrere betragter
os som bygningernes fyrster. Vi skal
bære en ørering i venstre øre, og
ringen skal vise, hvilket fag man til¬
hører, og det samme gælder nålen i
det sorte slips. De vide bukseben
skal forhindre, at vi får spåner i
skoene. Vi må ikke medbringe kuf¬
ferter, men kun en spraglet vadsæk
samt en knortekæp, som vi selv skal
have skåret i skoven.

— Der ligger vel også noget dybe¬
re bagved end originalt udseende og
indviklede ritualer?

— Det gør der, bekræfter Niels.
Herhjemme er vi for øjeblikket 12—
13 fremmedskrevne, men i Tyskland
er der ca. 800. Mestrene, i særdeles¬
hed i Tyskland, ser med stor velvil¬

je på, at man rejser ud og ser sig
om. Man oplever noget, lærer andre
sprog, og får en masse fiduser rundt
omkring, som man ikke kan l»re
hjemme. Derfor kan vi også gennenj
organisationen få understøttelse til
rejsen, især om vinteren, hvor det
kan være svært at få arbejde.

— Naverne har ord for at være
spøgefugle? ,

— Af og til synes vi, at det
ganske sjovt at holde grin med bor¬
germusikken. I Bom tog vi voi ^

tommestokke op og begyndte om¬
hyggeligt at måle det ærværdige C°~
losseum op på alle leder og kanter.
De gode romere var ved at gå ud ®
deres gode skind, når vi på der
nysgerrige spørgsmål fortalte, at ri
inen skulle rives ned til fordel
et nybyggeri. . r--
— De to svende arbejder nm «

teborg.



Fin festaften i Düsseldorf.
Düsseldorf afdelings 60 års jubi¬

læum, som holdtes ved en festaften
den 5.-9.-59, blev til en vellykket af¬
ten. Grunden til, at begivenheden
afholdtes en uge før var, at to sven¬
de skulle rejse hjem til militærtjene¬
ste og at undertegnede skulle rejse
den 6.-9. til skolen i Springe.
Desværre kunne festen ikke hol¬

des i hulen, der var lukket på grund
af sygdom og restaurering, så på
selve festdagen måtte der køres
rundt og afgives besked om, at fe-
Sten ikke holdtes dér, men hos
»Groschen«, som københavnerne
lærte at kende på deres Rhintur.
Der kom alle svende fra Düssel¬

dorf, Remscheid og to nye svende,
som arbejder i Oplader, en by mel¬
lem Köln og Düsseldorf.
At det blev til en hyggelig fest,

også uden danske drikkevarer, som
vi havde søgt om, behøver vi vel ik¬
ke at snakke om, men en tyk ver¬
mouthdråbe faldt jo også ned på den
festlige glans, da undertegnede med¬
delte, at fremmedpolitiet i Düssel¬
dorf ikke længere er villige til at
uddele opholdstilladelser til de til¬
rejsende svende, og at der allerede
er rejst flere svende hjem i den sid¬
ste tid. Undertegnede havde sat sig i
forbindelse med politiet og fik som
svar, at de kunne ikke give det mere
på samme måde som før, fordi en
del svende, der havde søgt opholds¬
tilladelse og således sat en masse
dele af det bureaukratiske maskine¬
ri i bevægelse, er rejst l'ra Düssel¬
dorf inden de fik besked om, at de
kunne få deres opholdstilladelse
stemplet i passet og ikke behøvede
at gå til politimyndighederne og
dertil ekstra udgifter. Man er nu gå¬
et over til at sige bestemt nej. Det
vil altså sige, at de danske svende,
der vil til Tyskland, skal søge op¬
holdstilladelse på et tysk konsulat i
Danmark, der så giver dette, men

Overbeskæftigelse i Tyskland
Men rejs ikke til Tyskland, før alle papirer er i orden.

Overbeskæftigelse præger arbejdsmarkedet i Vesttyskland som en ny
økonomisk sygdom, og de store virsomheder benytter sig af de mest
usædvanlige midler for at bejle til arbejdskraftens gunst, skrives der i en
udenrigs-orientering i Frederiksborg Amts Avis for 29.-8., og videre an¬
fører bladet, at de tyske aviser bugner af annoncer om ledige stillinger,
og at der i visse områder findes 30 stillinger for liver ansøger.
Arbejdsgiverne må derfor være på tæerne for at skaffe sig ny arbejds¬

kraft og iøvrigt også gå ret vidt for at beholde den arbejdskraft, de alle¬
rede har. Derfor tilbyder de deres folk små opmuntringer, såsom gratis
rejser til oktoberfesten —■ det store årlige ølorgie i München. Det er hel¬
ler ikke ualmindeligt, at lønmodtagerne ved nytårstid får en ekstra må¬
neds løn i gagekuverten, og videre hedder det, at der efterhånden er op¬
stået en veritabel krig mellem virksomhederne. De små firmaer må afgive
arbejdskraft til de større foretagender, der kan friste arbejderne med fri¬
billetter til biografer, gratis befordring til og fra arbejdspladsen samt lån
til byggeri. Det er heller ikke usædvanligt, at firmaerne betaler deres folk
kontante præmier for at hverve ny arbejdskraft. Som regel betales 10 mark
ved den ny mands tilsynekomst, og når han har beholdt sin plads i 3 mdr.
til gensidig tilfredshed, falder der yderligere 30 mark i præmie.

— Overbeskæftigelsen medfører manglen på arbejdskraft, og den ud¬
visker samtidig begrebet sæsonarbejde, hvilket er et stort gode. Men, som
Otto Kröll skriver i omstående artikel, er det nu nødvendigt at få papi¬
rerne i orden på det nærmeste tyske konsulat, inden udrejse finder sted.

Red.

sagen er jo den, at der kan gå op til
6 uger inden man får det. Der er ik¬
ke noget at gøre ved det i øjeblik¬
ket. Men det blev ødelagt af nogle
svende, der ikke kunne holde ud at
være udenlands, svende, der ikke
kunne undvære at se hvad de spille¬
de i biografen derhjemme eller at
kæresten blev ved at skrive, at sven¬
den skulle skynde sig hjem.
Denne sag skal nu nærmere un¬

dersøges af undertegnede, og der
skal skrives direkte til indenrigsmi¬
nisteriet, der står som øverste myn¬
dighed over politiet.
Ligeledes omtalte undertegnede

den store udstilling i hotel- og gæst¬
giverbranchen, hvor firma Kirk, Kø¬
benhavn, udstillede, og oplyste, at
den næste store udstilling i Düssel¬

dorf er den store kunststofudstilling
fra 17.—25. oktober, her udstiller
fire danske firmaer.
Festen sluttede hen på de små ti¬

mer og alle var enige om, at det var
en pragtfuld aften.
Düsseldorf afdeling siger hjertelig

tak for de mange lykønskninger til
festen, såvel fra H.B., afdelinger og
forskellige svende, og lige nåede en
meddelelse frem fra De danske
Spritfabrikers afdeling i Tyskland,
at de ville betænke os med noget til
festen, også dette siger vi hjertelig
tak for, det gemmes til festen i de¬
cember.
Næste hulemøde er den 10.-10. i

hulen hos Jupp Wienen.
På Düsseldorf afdelings vegne:

Otto Kröll.

FORENINGSMEDDELELSER

Frederiksværk. Hulemødet den 5.-9. Efter forman¬
dens velkomst drøftedes C.U.K.s 60 års jubilæum og
dette holdes ved en fest på hotel Frederiksværk lørdag
den 5. dec. kl. 18,30. Generalforsamlingen afholdes den
7.-11. i hulen. Vi har haft mange gæster i sommerens
løb, men her er også dejligt om vinteren, og vi har
møde den 1. lørdag i hver måned i hulen Hjortebjerg¬
vej 9, Vinderød skov, så hjertelig velkommen.
Med naverhilsen. Erik Hansen, sekretær.

Hillerød. Bestyrelses-, byggefonds- og hulemøde af¬
holdtes den 12. september. Formanden udtalte smukke
mindeord over vor afdøde naverbror, smed Otto Højer
Mathiesen, og oplyste, at det var vedtaget at afholde
C.U.K.s 60 års jubilæum på stiftelsesdagen torsdag den
3. december på hotel »Leidersdorff« med spisning og
dans (reserver datoen). Torsdag den 17. dec. finder
vort store gåse- og andespil sted på »Sjælland«. Som
sædvanlig er der 15 gæs, 15 ænder og 15 kyllinger
samt gevinst til alle med banco og en gås på serie¬
kortet.
Vi åbner sæsonen lørdag den 10. oktober i vor hule,

Slangerupsgade 38. Mød alle.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekretær.

København. Den 22. august afholdt afdelingen en
vellykket kegleaften, resultatet blev efter omkamp, at
»Guldsmeden« sikrede sig 1. præmien og på spindesi¬
den var det »Musiker-Karl«s Rigmor og »Sprøjtens«s

Rigmor, der sikrede sig 1. og 2. præmie. Samme aften
optoges et nyt medlem.
Det første hulemøde efter ferien afholdtes den 29.

august og var godt besøgt, men vi kan være mange
flere. En af vore naverbrødre skænkede klubben en

meget fin flagstang, og den siger vi mange tak for, den
vil pynte i vores hule. Denne aften optoges to nye
svende, der lige var kommet hjem.
Den 5. september havde afdelingen sin årlige tur til

Helsingør, og det blev den helt store sukces. Der hav¬
de meldt sig 40 deltagere, men var mødt 87, så vi måtte
have 3 busser, foruden dem, der kørte selv. Vejret var
herligt og humøret højt. Der blev gjort holdt i Kvist-
gaard for at væde vore ganer, og Musik-Karl og Edgar
fik travlt med at trække øl op. Derefter fortsattes til
Helsingør dejlige naverhule — og så kom skorpeskri¬
nene frem. Det var jo en større invasion, men Helsing¬
ør-naverne, der også var mødt godt op, sørgede for at
de gode ord »hvor der er hjerterum« o.s.v. ikke blev
gjort til skamme. Tak, Helsingør-naver, for alt godt.
Næste gang samles vi til vor store efterårsfest (se

annoncen) og her prøver vi at komme med allesam¬
men.

Med kraftig naverhilsen. Erik P. Hansen, sekr.

Odense. Efter nogle begivenhedsrige sommermøder i
de forskellige naver-haver var det helt rart atter at
samles i vor lune hule.
Og stemningen blev jo ikke mindre god, da vor

Hulemor pludselig troppede op med en vældig »Ma¬
dam Blå« — kaffe til hele banden. »Det er nu min om¬

gang,« sagde hun. Vi siger: Tak for kaffen, hulemor.
Iøvrigt vedtog vi at slå vor egen stiftelsesfest sam-



men C.U.K.s 60 års jubilæum, det bliver altså den 5.
december.
Husk nu generalforsamling næste gang, der er vig¬

tige ting på dagsordenen — og vi møder jo som sæd¬
vanlig kl. 18 — med madpakke.
Med naverhilsen. Carl Mortensen.

Silkeborg. Lørdag den 12.-9. afholdt klubben sit må¬
nedlige møde, som var godt besøgt af glade naver¬
brødre. Formanden, malermester Simonsen, bød vel¬
kommen og gav straks ordet frit, og da der ikke var
noget særligt på programmet, blev dette modtaget og
udnyttet på gemytlig og kammeratlig vis, bl. a. et for¬
slag om sekretærskifte (for udtalelser i D.f.S.), dette
faklt dog til jorden (valg af sekretær foregår i april).
Vi drag omg. forlig. Et rygte spredte sig søndag mor¬
gen, at vor kasserer var forsvundet, han blev dog se¬
nere fundet i Kellerup (kassen i god behold). Trods
disse små oprivende scener var dette et glimrende mø¬
de med højt humør og naversang og klang. Næste gang
generalforsamling lørdag den 10. oktober, sædvanlig
tid og sted. Mød op, svende, med emblem og humør.
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekretær.
Stockholm. Vi takker for den gode ordning, som er

indført med at vore medlemmer nu får D.f.S. sendt di¬
rekte, og iøvrigt takker vi for det gode blad.
Vi har haft en fin sommer heroppe, stort besøg ude

på »slottet« Ingarö, hvor Høvding Hans regerer med
en fast hånd, og vi har kunnet glæde os af besøg af
mange gæster — fra U.S.A., Grønland, Silkeborg o.s.v,,
kort sagt af naver fra egne over hele jorden. Nu er hu¬
lemøderne begyndt igen, og vi fik en herlig start, vi
har haft lysbilled-aften, det var Poul Mark Olsen, som
gav os en god aften med et godt causeri fra syden,
bl. a. Spanien og Tanger. I oktober har vi jo general¬
forsamling, svendeaften og whistturneringen sættes i
gang. Skulle I være i tvivl om en eller anden hule¬
aften, så ringer I blot til Kaj Hansen, tlf. Stockholm
68 24 50.
Kraftig naverhilsen. Broder Willy.
Slagelse. Hulemødet den 5. august forløb med glans,

og i formandens fravær åbnede Martens mødet. Der
var mødt mange svende og humøret var højt. Nu skal
vi ned til »Bødkeren« den 11. oktober, vi tager mad¬
pakke, øl og snaps med, så vil jeg regne med, at fru
Hansen giver kaffe, men vi kan jo snakke om, hvordan
vi kommer derned på hulemødet, som er lørdag den 3.
oktober. Mød talrigt op, svende, til vore gode hule¬
møder.
Med kraftig naverhilsen. Knud.
— Finnicli beder mig henstille til svendene fra Kø¬

benhavns afd., som tog billeder fra stævnet i Odense
og fra Molsturen, fra den store stendysse, hvor alle
naverne er samlede, om at sende disse, selvfølgelig
mod betaling, til Slagelse. Med hilsen fra »Duehus-
maleren«.

Skibstømrer Seneca Jensen er vendt hjem efter sin
lange fart på Sydamerika og er afmønstret. Han sen¬
der alle naverne en hilsen.
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København.
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Ved Düsseldorfs Skandinavisk

forenings 60-års stiftelsesfest d. 9.-9.-59.
Hastig, so mstormpisket sky, tiden må ile,
aldrig fandt den ro, aldrig hvile.
Dage blev til år, og årene forsvandt,
tid er et begreb — forstå det, hvo som kan.
For seksti år tilbage kom svende højt fra nord,
og i et ærligt håndslag, over navers runde bord,
man started' en forening, som blev et arnested
for nordens unge håndværkssvend, som kom til

Rhinens bred.
Jeg selv var en af dem, dengang fuld af mod,
og gamle Lorenz døbte mig, han var en nav så god,
der altid var med hjælp parat, til hvem det monne

være,
vi mindes ham på denne dag, hans virke vil vi ære.
Afdeling »Düsseldorf« af C.U.K., ikke altid var skæb¬

nen dig god.
Du liar oplevet tvende krige, hvor svendene dig forlod.
Kun en eneste mand blev tilbage, til at føre det syn¬

kende skib,
og til atter at samle en naverflok, så i hulen der atter

blev liv.
Kröll er lians navn, hver nav bør ham kende,
han, ligesom Lorenz, lijalp farende svende.
Under ham vil foreningen vokse sig stor
og svende vil atter slå knoen i bord.
Og nu, et til lykke på dagen, fra en gammel naverbror,
der på afdelingens syvårs fødselsdag var gæst ved dit

runde bord.
Tiderne skifter, naverne kommer, og rejser igen,
og på tredsårsdagen, ung endnu, har du altid plads for

en svend.
»Sangfuglen«, Magnus Petersen.

Århus afdeling af C.U.K.

15 DANSKE EL-MONTØRER
ARBEJDER I LUXEMBOURG
Københavns afd.s tidligere for¬

mand, Thorkild Rasmussen, har haft
besøg af elektriker Erik Christian¬
sen, der arbejder i Luxembourg
sammen med 14 danske el-montører.
De arbejder ved opførelsen af nogle
store siloer og arbejdet har stået på
et årstid. Erik Christiansen er igen
afrejst og han tog en ung kollega,
Søren Kildegaard, Lyngby, med til
Luxembourg. Erik Christiansen
mente, at de kunne være færdige
med arbejdet dér i løbet af et par
måneder, og så spredes svendene,
nogle er tilladt at blive i Luxem¬
bourg, andre tager arbejde i Tysk¬
land og andre vil hjem.
Arbejdsforholdene i Luxembourg

er gode og de er blevet vel modtaget
af de derboende. Lønningerne er og¬

så tilfredsstillende. Nogle af sven¬
dene bor i telte, og glædeligt er det,
at en del af dem er medlemmer i
C.U.K. Når de har en ledig søndag
tager de på tur, og der kan jo nås
meget med de køretøjer, svendene
har i dag, og der er mange natur¬
skønne områder, som er værd at be¬
søge, og, som svendene siger, mange
danskere snyder sig selv for en stor
oplevelse ved at fare lige gennem
Luxembourg i stedet for at stoppe
op og nyde de smukke landskaber,
som findes der. Svendene forstår og¬
så at feste ,og den lille koloni dan¬
skere griber enhver lejlighed dertil.
Men at svendene har andet i ho¬

vedet end at feste, forstår man, når
man hører, at de har dannet et godt
fodboldhold, så godt, at det så sig i
stand til at besejre Remscheid divi¬
sionshold med 5—3. Ja, de er godt

spillende, de danske elektrikere, og
særlig målmanden er populær — ik¬
ke mindst blandt det smukke, men
svage køn. De kalder ham »der
schöne Dicke«, og han står fanta¬
stisk på mål.
Tiderne har forandret sig! Nu

kommer de unge naver kørende
hjem på besøg i store flotte vogne
— måske mere flotte end robuste,
siger Erik Christiansen, men køren¬
de er de da.

Thorkild Rasmussen oplyser, at
Erik Christiansen vil gå til myndig¬
hederne dernede og prøve at udvir¬
ke, at disse stiller sig meget larSe
for beskæftigelse af danske hånd¬
værkere, så der kunne blive mulig¬
hed for en afdeling, og slutter med
at bringe en hilsen fra svendene i
Luxembourg.



FRA AALBORG TIL WIEN 51 n"2L?d"e/'wT,*„ na"r
Fredag den 27. juni. Vi vågnede

igen kl. 4, og vi stod straks op, der
■var allerede stor trafik på vejen,
vi ryddede så op på pladsen, vi slog
et slag på tungen, så kørte vi vide¬
re, det er herligt at køre så tidligt
på morgenstunden, vi stoppede op
ved en landsby efter Amstetten,

Lørdag den 28. juni. Da vi våg¬
nede, regnede det endnu, vi var
kede af at stå op, vi lå så godt i
sengene. Her kan vi sgu ikke blive
liggende, sagde jeg til Jens, så stod
vi op, da var kl. 8, vi trak så det
våde tøj på igen, vi havde gud ske
lov et par tørre strømper til, og
•efter at vi havde vasket og barbe¬
ret os, tog vi vores bagage og gik
ned og pakkede cyklerne, derefter
gik vi ind i krostuen og fik vores
morgenkaffe, vi ville så betale; for
natlogi og morgenkaffe betalte vi
20 schilling, det var billigt, det er
10 kr. i danske penge. Vi var nu
ikke så glade ved at komme på cyk¬
lerne igen for det plaskregnede,
men vi er nødt til at køre, vi har 50
km til Wien, og det skal vi nå i
dag, vi tog så afsked med kroen og
kørte, nu havde vi igen regn og
vind på ryggen, så vi havde vældig
fart på. Kl. 12 nåede vi foden af
Riegelsberg, det sidste og største
bjerg vi nu skal over før Wien, der
var en kro ved foden, og der gik
vi ind, vi ville have varm mad, men
det kunne vi ikke få, vi måtte så
nøjes med tørkost og øl, på grund
af regnvejret sad der en del arbej¬
dere på kroen, de gav sig i snak
med os, vi solgte nogle kort, som
jeg nu fik travlt med at skrive mo¬
nogram på, vi fik en schilling for
stykket, så vi fik frokosten og øllet
betalt. Det regner stadigvæk. Kl. 13
sagde vi på gensyn og trak op ad
Riegelsberg, stadig med vinden på
ryggen, da vi nåede toppen var vi
så våde, at vandet svuppede i sko¬
ene, vi kørte nu frihjul ned til Wi¬
en. Efter 5 ugers uafbrudt kørsel
nåede vi Wien kl. 14,30, vi kørte nu
ad Wien West-gaden langs med Do¬
nau, da vi kom til slottet Schönn-
brun, stoppede vi op for at spørge
om vej, tilfældig stod der en ung
mand med en knallert, ham spurg¬
te vi om vej, ja, hvor skal I hen?
Ja, hvilken bezirk er det her, spurg¬
te jeg. Det er 14. bezirk, sagde han,
det er udmærket, så skal vi hen i

Tiefendorfergasse 4-II, så kan I
bare køre bagefter mig, så skal jeg
føre jer derhen, det var vi glade
for, vi kørte så bagefter ham, efter
megen omvej nåede vi Tiefendor¬
fergasse, vi blev modtaget med åb¬
ne arme af Ingeborg og hendes mor
fru Foglar. Lad nu cyklerne stå og
kom med op, I er jo drivvåde. Vi
takkede så den unge mand for ven¬
ligheden, vi gik så med op, de boede
på 1. sal, vi fik så et dejligt værel¬
se med to senge anvist, der skal I
bo, det er mit værelse, jeg har over¬
ladt eder, sagde Ingeborg, vi så ind
og tog først sko og strømper af, så
kom Ingeborg ind og trak det våde
tøj af kroppen på os, og imens vi
vaskede os og fik rent undertøj på,
gik Ingeborg ned på gaden og bar
al vores bagage og cykler op i lej¬
ligheden, her er nemlig ingen uden¬
omsbekvemmeligheder, de skal ha¬
ve det hele i lejligheden, vi var nu
kommet i tøjet og var godt tilpas,
fru Foglar havde nu lavet kaffe, så
vi fik en rigtig varm kop kaffe, jeg
havde en masse hilsner med hjem¬
me fra til Ingeborg og hendes for¬
ældre, vi snakkede nu om løst og
fast, bl. a. sagde Ingeborg, at vi
skulle til fest om aftenen, hendes
Papa var blevet 60 år sidste lørdag,
inen den skulle først fejres, når vi
kom. Nu kom Papa Foglar hjem,
og vi blev præsenteret for hinan¬
den, lian er skomagermester, han
vil ikke høre noget om mester, jeg
er kun skomager, siger han. Fami¬
lien undrede sig over at vi ikke var
blevet forkølet, ikke engang snue
havde vi haft. Geburtstagsfesten
skulle ikke fejres hjemme, men på
et værtshus i nærheden med spis¬
ning. Plejemor bad os nu om at
komme med al vores snavsede tøj,
så jeg kan få det vasket, vi tømte
så vores cykletasker, også køkken¬
tasken blev gjort ren, der var an¬
kommet to pakker med fødevarer
hjemmefra, og dem vil plejemor ha'
vi skal tage med på turen hjemad,
det er nok vi får den ene med, den
anden skal blive og spises her, sag¬
de jeg, så lagde mutter det hele ind
i køleskabet, Jens og jeg sad nu og
blev søvnige. I må hellere gå ind
og hvile jer lidt, sagde Ingeborg, jeg
skal nok kalde, når I skal op. Da
Ingeborg kom og kaldte på os var
kl. 19, vi skulle samles med hele
familien på værtshuset kl. 20, Jens

og jeg gjorde os så klar til afgang,
Ingeborg havde presset min cylin¬
derhat op så godt hun kunne, vi
tog så vores valsestokke i hånden
og gik. Ved ankomsten til værtshu¬
set var hele familien samlet i et re¬
serveret lokale, vi hilste først på
værten, han bød Jens og jeg hjer¬
telig velkommen til Wien, derefter
gik vi ind i festlokalet og hilste på
hver af de øvrige familiemedlem¬
mer, bl. a. på Ingeborgs broder og
svigerinde, Hans og Gertrud Foglar.
Hans er også skomager, han har
værksted sammen med sin far, og
han har en søn igen, som er i sko¬
magerlære, han hedder Kalle, med
tiden skal han afløse hans bedste¬
far i værkstedet, så det er en hel
skomagerfamilie vi bor hos. Vi blev
nu placeret ved bordet, jeg fik plads
imellem plejemor og Ingeborg, Jens
imellem Hans og Gertrud, vi blev
nu spurgt om hvad vi ville drikke.
01, skreg vi i kor, det var også den
eneste øl vi fik hele aftenen, ellers
var det ene vin, der blev drukket,
den ene liter efter den anden kom
ind på bordet, nu blev der serveret
en svinekotelet og kartoffelsalat til
hver, derefter blev der holdt taler
i lange baner, først for fødselaren,
derefter blev vi hædret for vores

cykletur til Wien, han ville se de
unge mennesker der kunne bringe
det færdig. Vi takkede for hylde¬
sten, jeg måtte nu, suppleret af
Jens, fortælle om vores oplevelser
på vejen til Wien. Nu begyndte et
af familiemedlemmerne at spille på
harmonika, der blev sunget en del
østrigske sange, og en del vittig¬
heder blev fortalt ,ind imellem blev
der drukket; da vi ikke røg ciga¬
retter, blev der serveret store tykke
cigarer til os, og dem røg vi ikke så
få af. Ingeborg og hendes mor blev
ved med at fylde mit glas med vin,
senere på aftenen begyndte vi at
spise igen, og dertil mere vin, der
blev taget en masse billeder af sel¬
skabet, vi var nu ved at blive træt¬
te, vi havde næppe drukket for lidt.
Kl. 24 var det slut. Vi sagde god¬
nat til hinanden, og auf wieder¬
sehen, og til sidst var der kun Mut¬
ter og Fatter Foglar, Ingeborg, Jens
og mig tilbage, og vi sagde til hin¬
anden, at de gamle kæmper drak
altid en til, inden de gik, og det
gjorde vi, derefter tog vi hinanden
under armen og gik hjem, vi var
enige med hinanden om, at vi hav¬
de haft en god og gemytlig aften.
Det var den første aften i Wien,
mon det skal blive sådan ved?

(Forisættes)

Roskilde afdeling afholder halvårlig generalforsam¬
ling lørdag den 10. oktober kl. 19% i Hulen i Roars-
lund i Jernbanegade. Dagsorden ifølge lovene, bl. a.
valg af formand, et bestyrelsesmedlem, en revisor samt
suppleanter, endvidere forslag til decembermødet ang.
C.Ü.K.s 60 års jubilæum. Andre forslag til generalfor¬
samlingen bedes sendt til formanden, J. A. Naumann,
Jelf. Roskilde 503 y, eller A. Andersen, Lyndby pr. Kir-te Hyllinge, tlf. Baunehøj 84 x, senest d. 5. oktober.
Kammerater, mød talrigt op, så vi kan få en god

aften.
Med kraftig naverhilsen. A. Andersen, næstfmd.

Vejle. C.U.K, har igen afholdt et godt hulemøde fre¬
dag den 11.-9. Næstformanden åbnede mødet, da vor

formand (lille Kaj) havde fået arbejde i København.Næstformanden, Carl Lindskjold, fungerer som for¬
mand indtil næste møde (generalforsamlingen). Et nytmedlem fik velkomsten, og han kunne selvfølgelig ik¬ke dy sig — og så fik han jo »blæren«. Der var jo sketdet beklagelige, at glaspladen på mindebordet i Hytten
var gået i stykker, og Hans Steinbrenner mente, at vimedlemmer skulle betale en ny i små afdrag (ca. 100kr.). Henlagdes til generalforsamlingen. Maler Koedtakkede for det smukke telegram på fødselsdagen(skulle i glas og ramme). Solo gav han visen »Jeg harrejst jorden rundt«. Mødet sluttede med håb om etgodt ålegilde — og at Hytten kunne rumme alle gæ¬sterne fra Århus, Odense og Kolding samt os selv.
Med naverhilsen. Løve.
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opførerTelefon-Ane
Lystspil
i

4

akter
af

Knud
Lumbye

PERSONERNE:

Ole

Andersen,
gårdmand
og

sognefoged
E.
V.

Flaier

Henrik,
mejerist

Poul

Pedersen

Marie

hans
børn

Hanne
Velser

Niels

Konradsen,
smed

Helmer
Johansen

Jensigne,
hans
kone,
leder
af

menigheden
...

Edith
Qviste

Juliane,
deres
datter

Annelise
Andersen

Gammel-Erik,
husmand
hos
Ole

Andersen
...

N.
P.

Nielsen

Helge,
hans

sønnedatter

Gurli

Andersen

Ane

Strandby,
syerske,
kaldet

»Telefon-Ane«
Gudrun
Poulsen

Ludvig,
chauffør,
hendes

søn

John

Henriksen

Instruktør:
Keld
Wede.

Regisør:
Ake
Klint.

—

Sufflør:
E.

Johansen.

1.

akt:
Hos
Ole

Andersen
i

dagligstuen.

2.

akt:

Udenfor
Niels

Konradsens
hus.

3.

akt:
Hos
Ole

Andersen
i

folkestuen.

4.

akt:
Hos

»Telefon-Ane«.
Musik
af

navernes
sædvanlige
orkester.

EFTER

FORESTILLINGEN
RAL
TIL
KL.
??



ER DE MEDLEM AF DERES LAUG
bør De ogsaa være medlem af

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORENINGEN, har ca. 5.000 mestre som medlemmer

Foreningen arbejder for:] Ungdommens uddannelse (Tekniske skoler, kollegium, rejselegater)

Manddommens faglige og almene interesser
(Foredrag, udstillinger, forhold til off. myndigheder m. m.)

Alderdommens betryggelse
(300-400 friboliger, mange legater og en særlig understøttelsesfond og begravelseskasse)

Godt kammeratskab og kollegial samfølelse udvikles gennem underholdning, selskabelige
sammenkomster, skovture og rejser samt i vore klubber, der dyrker billard, bridge, sang, skak,

skydning og keglespil

Daglig restauration
(særlige||priser) med 4 billard og spillesal samt mange dag- og fagblade

3 laugssale til faglige møder
100.000 gæster kommer årlig i vore selskabslokaler, der hører til byens eleganteste, hyggeligste og bedst

betjente lokaler

De unge sætter bo — besøgDANSK BOHAVE
Meld dig ind i HAANDVÆRKERNES REJSE- OG SPAREFOND; — :—: : —

Du behøver ikke skifte
kone,

send hende til »Diabella«
— hun bliver som ny!
N. P. ANDREASEN
Richshuset, Raadhuspl.

JOHS. DANIELSEN
KONDITORIET
Østergade 28
Telf. Helsinge 187

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 46
Glostrup — Tlf. 96 29 60

POULSEN's
AUTO - VÆRKSTED
Hellerupvej 9
HElrup 86 68

S. V. CLAUSEN'S
MASKINFABRIK
Vesterbro 6
Præstø 380
Landbrugsmaskiner

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI & LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

I/S SANDØE
Malerfirma
C. Klarskov Jensen
Lyngby Hovedgade 44
Telf. 87 03 86

C. JØRGENSEN & SØN
Murermestre
Kornskyldvej 92
Telf. 50 28 71 ISOLER MED

VASKUSKUM
tal med
A. M. Poulsen & Søn
Murermestre
Ternevej 20 — Roskilde
Telf. 22 71

TEKNISK BELYS¬
NINGS INDUSTRI
Grønrisvej 12
VAlby 10.642 P. THØGERSEN's

BOGTRYKKERI
Købmagergade 62—64
BYen 24 96

PETERSEN
& OLSEN A/S
Dansk Rør- og Fittings-
fabrik
Kildebakkegaards
Allé 150 — Søborg 86 86

ERIK SØRENSEN
Blikkenslagermester
Vestergade 36
Slagelse — Telf. 16 25

AXEL HANSEN
Malermester
Thurøvej 7
GOthaab 506 x

»J O T E X«
VÆRKTØJSFABRIK
Brostykkevej 180
Hvidovre — Telf. 78 19 36

BENNY KØBKE
Elektroinstallatør
Kohavevej 54
Trørød 207

P. H. ARBEJDSTØJ
Frederikssundsvej 54
TAga 70 70
Arbejdstøj for alle Fag SØRENSEN

& JOHANSSON
Murermestre
Gladsaxevej 107
Hyrdevangen 100
Søborg 45 36

LYNGBY MØBEL¬
MAGASIN
Snedkermester
Hans Nielsen
Lyngby Hovedgade 26 A
Telf. 87 01 05

C. SKOVSGAARD
SØRENSEN
Smedemester
Holsteinsgade 53
TRia 12 04

KNUD HENRIKSEN
AUTO-LAKERING
Dianavej 2 — Rødovre
Telf. 70 00 96

Når ungdommen sætter bo, er de gerne så fornuftige
at rådspørge sig med de ældre. Vi kan give Dem et
godt råd. Aflæg besøg i DANSK BOHAVE på Blågårds¬
plads 8—10, der findes en samling af nyheder i Mo¬
del-Møbler, endda noget for enhver smag — kun ikke
den dårlige. DANSK BOHAVE ejes af berejste hånd¬
værkeres Rejse- og Sparefond. Et eventuelt overskud
i denne fond anvendes til at understøtte unge hånd-
Værkeres uddannelsesrejser i udlandet, for at lære
deraf og se, hvad man kan fremstille derude.

Berejste håndværkeres æresformand, snedkermester
Henry Larsen, er leder af DANSK BOHAVE og viser
enhver, der ønsker det, med stor glæde, hvor højt et
stade dansk møbelhåndværk repræsenterer, ell. dansk
møbelindustri, som ethvert ungt eller ældre par har
råd til at anskaffe sig ved betaling ifølge aftale.
Indmelder man sig i Rejse- og Sparefonden, deltager

man tillige i halvårlige bortlodninger om præmier til
indkøb af DANSK BOHAVE. — Telf. C. 49 00 fra kl.
10—17, lørdag kl. 14, eller efter aftale.



Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og beljening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

PRIX D'HONNEUR 1958

VIKIN*
EXPORT BEER

ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Kimegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

Blomsterforretningen
»R O C O C O«
Jernbane Allé 89
DAmsø 52 66
Telefonordrer ekspederes
omhyggeligt
Altid friske Varer
Leverandør til Naverne

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GL Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Hilsen fra
BUNTMAGER-
LAUGET

HILSEN FRA
KØBENHAVNS
SLAGTERLAUG

Hilsen fra
Murernes Fagforening
Hillerød afdeling

Hilsen fra Malernes
Fagforening
Hillerød afdeling

Hilsen fra Smede-
og Maskin¬
arbejdernes Fag¬
forening
Hillerød Afdeling
Hilsen fra Dansk
Elektriker Förbund
Hillerød afdeling

Hilsen fra Snedker
nes Fagforening
Helsingør Afdeling

Hilsen fra Tømrer-
Snedkerforeningen
Ballerup Afdeling

MURERMESTER¬
FORENINGEN FOR
LYNGBY OG OMEGN

Viggo Stuckenbergsvej 1
Lyngby — Tlf. 87 41 82

VIKING

METALSAVBLADE

Hilsen fra
FORMERNES
FAGFORENING
Frederiksværk Afd.

P. J. STORM
Tømrerfirma
Tesdorpfsvej 44
C. 51 72

P. RASMUSSEN
& SØNNER
Peder Skramsgade 7
Minerva 22 60
Grundlagt 1896
Linoleum — Parket

HANS V. LARSEN
Tømrermester
Carl Langesvej 54
VAlby 87 26 x

O. VANG LARSEN
Murermester
Ganløsevej 1
Farum
Telf. (OM) Farum 30

CHR. W. & FOLMER
PEDERSEN
Malermestre
Lillevangsvej 56
Slagelse
Telf. Slagelse 32

JOHN A. FREDERIKSEN
Tømrermester
Møllevænget 18
Hørsholm — Telf. 822

SYDHAVNENS PLADE-
& KAROSSERI¬
VÆRKSTED
E. Ohlsen
Vasbygade 50
EVa 69 46

C. L. CHRISTIANSEN
& SØNNER
Glarmestre
Kronprinsensvej 33
FAsan 468

»J O T E X«
VÆRKTØJSFABRIK
Brostykkevej 180
Telf. 78 19 36

P. JACOBSEN
Smedemester
Vinkelvej 8
Fredensborg 318

HELGE RASMUSSEN
Elektroinstallatør
Østergade 14
Hedehusene — Telf. 58

N. A. JACOBSEN's
MASKINFABRIK
Poppelgaardsvej 4
Søborg 62 21

NØRHOLM & LEMMING
Dørlukkerfabrik
Skt. Pedersstræde 41
C. 35 28

GUSTAV PETERSEN
Tapet- & Farvehandel
Englandsvej 197
Alt i Tapet - Malervarer
ASta 13 64

AUTO - STRØM
H. J. ROSSEN
Skt. Knudsvej 35
VEster 20 71

POUL KNUDSEN
Malermester
Højkær 37 pr. Valby
Telf. 75 28 75

inventa
LysKær 31 . Herlev"

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

Hilsen fra
Københavns Blikken¬
slager, gas, vand og
sanitetslaug

AAGE BRUUN & CO.
Trævarefabrik
Set. Pedersstræde 10
BYen 20 79

SUPER - CHROM
Lyngby Hovedgade 76
Lyngby — Telf. 87 57 17

INGOLF SØRENSEN
Malermester
Bindeleddet 40
Bagsværd — Telf. 98 50 48
R. ZACHARIASEN
Malermester
Onsgaard Tværvej 6
HElrup 67 40 — 81 49 y

E. SCHULTZ
Tapetserermester
Bagsværdvej 93
Bagsværd — 87 79 92

SUNDBY MASKIN¬
SNEDKERI A/S
Hessensgade 11—15
Telf. C. 15.147 — AM 47

A/S H. SINDBY & CO.
Reventlowsgade 12
EVa 95 95

KORSGADES FARVE- &
TAPETHANDEL
Korsgade 24
NOra 54 18

SMEDEFIRMAET
N. HANSEN
Tietgensgade 73
C. 13.802

G. PERSSON's
BOGBINDERI
Roskildevej 276
Telf. 70 17 94

KNUD NIELSEN
KONDITORIET
C. F. Richsvej 90
GOdthaab 95 81
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Nr. 11 November 1959 57. årgang

Ærestavle
40 år i C. U. K.

Theodor Hansen, München.

Vor gode naverbror, The¬
odor Hansen,München, kan
i november 1959 fejre sit
40-årige jubilæum i C.U.K.
Hansen er født den 30.-11.-
1887 i København, og efter
4-årig læretid som drejer,
havde han, som så mange
af hans landsmænd i 1909
lyst til at lære verden at
kende og han drog på val¬
sen.

Theodor Hansen arbejde¬
de først 6 måneder i Ham¬
borg og derefter 9 måneder
i Hannover. Så tog han
Rhinturen og han blev
hængende i Mannheim i 7 måneder, og han var for¬
mand for afdelingen dér. Derfra kom han for første
gang til München, så fulgte Salzburg og Wien. Så fik
han lyst til at lære Schweiz at kende og han fandt ar¬
bejde i Luzern i 8 måneder.
I 1912 kom Theodor Hansen for anden gang til Mün¬

chen og her giftede han sig med en Müncherinde, og
har været her siden.
For os er Hansen en lystig og tro foreningskamme-

rat, og vi håber at han endnu i mange år må være
sund og frisk og til glæde for os alle i München afde¬
ling. Franz Schinharl.
Hovedbestyrelsen for C.U.K, bringer Theodor Han¬

sen, München, sin hjerteligste lykønskning med 40 års
jubilæet, og vi takker dig for din interesse for vor or¬
ganisation gennem de mange år.

For hovedbestyrelsen for C.U.K.:
Jens Jørgensen, WaldemarPetersen,

formand. sekretær.
Værket »Den farende Svend«.

Angående indbinding heraf, kan red. oplyse, at alle
købere af værket, der har betalt for indbinding, skal
sende hefterne til Martin Winds Forlag, Haderslev,
der så vil sørge for indbindingen i h. t. indgået aftale.
Om tidsfristen for indbindingen oplyser forlægger
Martin Wind overfor os, at der vil gå ca. 14 dage.

Håndværkernes Rejsefond.
Præmieliste pr. 1. november 1959.
Kr. 50 Kr. 25 Kr. 25 Kr. 15 Kr. 15 Kr. 10 Kr. 10
67563 67992 67299 67050 67435 67173 67892
68768 68151 68810 68760 68567 68235 68584
69920 69356 69172 69303 69014 69577 69807
70698 70170 70113 70766 70014 70275 70327
71171 71809 71191 71347 71461 71727 71471
72342 72020 72606 72263 72817 72887 72871
73017 73411 73512 73668 73866 73086 73798

over gevinster til indkøb af dansk bohave.
Udlevering finder sted daglig indtil den 15. decem¬

ber. Næste trækning den 1. maj 1960. Medlemmer ind¬
tegnes daglig. Fællesudvalget.

Til afdelingskassererne
Modtaget kvartalsregnskaber til det nye regnskabs¬

år af følgende afdelinger: Aalborg, Århus, Horsens,
Køge, München, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Vejle og
Zürich.
Ang. afdelingsfesten i anledning af C.U.K.s 60 års

jubilæum.
Som meddelt i september-nr. af Den farende Svend,

har hovedbestyrelsen vedtaget, at der bevilges af ho¬
vedkassen i Skandinavien kr. 5,-, i Tyskland DM 5,-,
i Schweiz fr. 5,- og i Canada $ 1,- til hvert C.U.K, med¬
lem, der deltager i din afdelings jubilæumsfest!
Ved festen udfyldes den i december-nr. optrykte af-

regningskupon med det nøjagtige antal af medlemmer,
der på festaftenen har modtaget det bevilgede beløb
og underskrives af formanden og kassereren. Denne
kupon sendes med oktober kvartals regnskab eller af
de afdelinger, der sender halv- eller helårsregnskab
med regnskabet, der afsluttes 31.-3.-60. Senere ind¬
sendte opgørelser modtages ikke, da jubilæumsregn-
skabet skal afsluttes af mig sammen med C.U.K.s års¬
regnskab pr. 31.-3.-1960.

Hovedkassereren.

Reception
I anledning af Sk. C.U.K.s 60 års jubilæum afholdes

reception lørdag den 5. december 1959 kl. 11—13 i Be¬
rejstes hus, Emiliegade 7, København V.
C.U.K.s mindesamling vil være fremlagt i samme

tidsrum. Hovedbestyrelsen.
Uddrag af H. B.s protokol.

8. oktober: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.Protokollen godkendtes. — Der oplæstes breve fra
Calgary og Vancouver i Canada. Begge afdelingerkunne notere smuk fremgang. — En afd. forespurgte
om C.U.K.s tilskud på 5 kr. også gjaldt damerne. Nej,kun hvis de er medlemmer. — Jubilæet drøftedes. -Det vedtoges at overføre 1000 kr. fra C.U.K.s kasse¬
beholdning i Zürich til Skandinavisk C.U.K.s bygge-fond, samtidig med at der foresloges et par ændringeri fundatsen ang. C.U.K.s hus i Zürich. — C.U.K.s lit¬
teraturudvalg var i den senere tid tilsendt meget vær¬difuldt materiale. En stor part af arkivet fremlæggesved receptionen den 5. dec. fra kl. 11—13 i Berejsteshus, Emiliegade 7. Næste møde 5.-11.

Waldemar Petersen.
Henved 10.000 danskere bor i Australien.

Der er plads til 25—30 millioner nye australiere, si¬
ger den australske invandringsminister H. E. Holt til
dagspressen, og han siger videre, at indvandrerne fra
de skandinaviske lande synes at være dem, der finder
de mest tilfredsstillende muligheder i Australien.
Gave til 100.000 kroner. A/S F. L. Bie, der forhand¬

ler maskiner og materiel for den grafiske branche,træbranchen og papir-industrien, fejrede den 2.-10.
50 års jubilæum. 1 anledning af jubilæet skænkede
firmaet en sættemaskine af nyeste type til en værdi af
henved 100.000 kr. til Bogtrykfagets Fagskole og en
ny håndbog til træbranchen. Træbranchen har hidtil
savnet en sådan håndbog, som det er tanken at følge
op med nye artikler ,efterhånden som det bliver på¬krævet.



FORENINGSMEDDELELSER

Århus. Generalforsamling den 2.-10.-59. Formanden
åbnede mødet, bød velkommen, og bad om forslag til
en dirigent. »Spjæt« valgtes, oplæste dagsordenen, der
godkendtes, og gav ordet til sekretæren, som oplæste
protokollen, der ligeledes godkendtes. Formanden gav
i sin beretning en udførlig omtale af kvartalets begi¬
venheder. Havde besøgt forskellige medlemmer, der
lå på hospitalet. Enkefondens midler og anvendelse
diskuteredes, ligeledes fugleskydningen. Kassereren
oplæste regnskabet, der efter cirkulation godkendtes.
Afdelingens stiftelsesfest afholdes på »Grand« den

14.-11.-59 med spisning. C.U.K.s 60 års dag afholdes
også med spisning på selve dagen torsdag den 3.-12.-
59. Dameaften på »Grand« den 30.-10.-59.
Formanden, sekretæren og skramleriet genvalgtes

med klap. Til revisor valgtes Jørgen Nielsen.
Under Eventuelt gik diskussionen livligt. Medlem¬

merne lovede ikke at bande; ret meget. Men det er
svært, især da vi diskuterede værket »Den farende
Svend«, og den indbinding, der var betalt for. Mange
interne forhold kom under debat, og som altid en
strålende gemytlig generalforsamling med hug og slag
til alle sider, i det rigtige naversprog, og med nr. 57
sluttede »Spjæt« mødet.
Med naverhilsen. H. P. Hansen, sekretær.

Aalborg. På oktober-generalforsamlingen var der
valg af formand, afg. var Peter Lemb, og som ny for¬
mand valgtes bagermester August Larsen, Gistrup. Se¬
kretær Anton Andreasen genvalgtes. Vi sluttede med
en kop øl og vedtog at holde en lille fest den 1. nov.
(torskegilde) kl. 18 på Turisthotellet.
Med naverhilsen. Gunnar Thykjær.

Calgary, Canada. Vor C.U.K.-afdeling havde gene¬
ralforsamling onsdag den 2. september. Bestyrelsen
fik følgende sammensætning: Formand: Erik Hansen
(fhv. kasserer), adresse: 620 — 5. Ave. — N.E. Telefon
AM 36114. Kasserer: Elvar Olsen, adresse: 736 — 17.
Ave. — N. W. Telefon AV 92751.Næstformand: Frank
Jensen. Sekretær: Thorkild Pedersen. Møder afholdes
den første onsdag i hver måned i den danske klubs
lokale, 114 — 7. Ave. — S. E. kl. 8 pre.
Fredag den 6. november afholdes klubbens mortens¬

aften i den danske klubs lokaler. Efter gåsespillet dan¬
ser vi til kl. 1.
Vi har haft vores årlige skovtur. Den første med

børn og koner til en sø »Sylvantake«, midtvejs mellem
Calgary og Edmonton. En tur på 165 km ud og lige så
mange hjem.
Vi havde godt vejr og en god dag på en uforstyrret

plet med bajere og pølser ristet på bål. Vi badede og
havde det hyggeligt sammen.
Aftenskovturen gik til »Paradis-skoven« — få miles

syd for Calgary. En bålaften og med masser af kolde
øller. Klokken blev henad 2 før de forskellige syntes
det var tid at bryde op.
Endvidere har vi haft Set. Hansfest, hvilket startede

med smørrebrød, snaps og øl. Bagefter dansede vi til
kl. 1.00.
Vi har haft en masse gode mødeaftener. Bl. a. en

filmaften, hvor fhv. formand Arne Christensen viste
en smalfilm oppe fra ishavskysten, hvor lian arbejdede
4 mdr. i vinter. Det var i en by med navnet »Aklavik«,
hvortil man kun kan komme med flyvemaskine. En
interesseant aften vi tilbragte der med at se nye ste¬
der, som jo altid har navernes store interesse.
Rent arbejdsmæssig har det været godt med arbejde

her i Calgary i år. Der er en rivende udvikling med
12.000—13.000 i befolkningstilvækst hvert år eller ca.
1000 om måneden. Sidste år blev der efter statistikken
bygget 6000 beboelseshuse — masser af fabrikker,
kontor- og forretningsbygninger og en del boligblok¬
ke. Indbyggertallet er nu 230.000 og da næsten alle bor
i enfamiliehuse dækker byen ca. samme areal som
København med forstæder. Byen ligger højt, ca. 2000
meter over havet. 120 km mod vest ligger bjergkæden
»Rocky Mountan«, som synes så mægtige, at mange
nyankomne tror de ligger lige bag ved byen.
Med naverhilsen. Thorkild Pedersen, sekr.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7, kl. 19.

Lørdag den 7. november kl. 19: Stort Andespil med
mange fine præmier, og så møder vi alle med de bed¬
ste forhåbninger om, at det netop bliver os, der går
hjem med een af de fine gevinster. Vi tag^r et par
venner med, så bliver det altid mere spændende.
Hvor intet andet er nævnt er mødelokaler i Berej¬

stes hus, Emiliegade 7.
Lørdag den 28. november kl. 19: Hulemøde med keg¬

lespil.
Lørdag den 5. december: Reception i Hulen, og om

aftenen afholder vi fest i anledning af C.U.K.s 60 års
jubilæum. Kl. 19.
Så tager vi en berejst kammerat med til vore møder

og fester.
Formand: Knud Lønstrup, Banefløjen 9, 2. th. tele¬

fon 94 56 67.
Næstfmd.: Carl Jensen, I. E. Ohlsensgade 11, telefon

TRia 26 44.
Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, tlf. ÆGir 15 72.

Husk! Alle møder er i fremtiden kl. 19.
Bestyrelsen.

Runde fødselsdage i Københavns afdeling:
9. november: Bødkerformand Johannes Hansen, Val¬

by Langgade 129, 75 år. — 13. november: Murer Jo¬
hannes Søderberg, Sdr. Boulevard 102, 70 år. — 20.
november: Gartner Fritz Schwarz, Emdruphuse 1, 60
år. — 27. november: Tømrer Jens Adamsen, Bjernede¬
vej 12, Brh., 55 år.
Vi ønsker hjertelig til lykke med dagen og alt godt

fremover. Københavns afdeling.

Vinterprogram for Navernes Sangkor.
Lørdag den 21. november: Sverigestur med damer.

En festlig tur over Sundet med de smukke Scarletbå-
de, hvor vi får 3 stykker fint belagt smørrebrød, en
stor snaps, en øl og turen iberegnet for ialt kr. 9,00.
Der vil blive dans efter frokosten. Båden sejler kl.
19,30 pre., mød i god tid. Tilmelding, som er bindende,
skal ske senest søndag den 15. nov. til bestyrelsen,
som forventer stor tilslutning. Alle C.U.K.s medlem¬
mer er velkomne som deltagere.
Tirsdag den 24. nov.: sidste medlemsmøde i Sanger-

hulen før juleferien.
Tirsdag den 15. dec. kl. 20: svendeaften og julefest

i Sangerhulen, Hvedevej 33. Husk at medbringe en
pakke til pakkeauktion.
Torsdag den 7. januar 1960: Første sangaften efter

juleferien. Agiter for god tilslutning, giv oplysning om
at Sangkoret synger hver torsdag aften kl. 19—21 i
Berejstes hus, og optager alle naver, der ønsker at
blive aktive medlemmer i Sangkoret.
Tirsdag den 26. januar: Medlemsmøde kl. 20 i San¬

gerhulen, Hvedevej 33.
Lørdag den 27. februar afholdes Sangkorets karne¬

val i Berejstes hus, Emiliegade 7. Nærmere meddelelse
i februar-svenden.

P. b. v.
Viktor Jensen, fmd., Jægergangen 40, Søborg.

Frederiksværk. Hulemødet den 5.-10. var til at be¬
gynde med dårlig besøgt, men efterhånden kom der
flere. Ved kaffetid indfandt et medlem sig, som længe
ikke har været i vores midte, medbringende to naver¬
brødre, som blev optaget. Førstnævnte medlem gjorde
sig i aftenens løb gentagne gange fortjent til »Blæren«,
som han dog venligt, men bestemt, frabad sig.
Medlemmerne bedes erindre C.U.K.s jubilæumsfest,

der, som meddelt i forrige nr. af »Svenden«, afholdes
på hotel Frederiksværk lørdag den 5. dec. kl. 18,30.
Indtegning sker ved telefon Fr.værk 168.
Med venlig naverhilsen. Laurits Petersen, fmd.

Hillerød. Vi fik den bedst tænkelige sæsonåbning
her i afdelingen lørdag den 10. oktober, den stod helt
igennem i overraskelsernes tegn. Flere af medlemmer¬
ne havde rottet sig sammen, så da vi var samlet i hu¬
len, inviterede frisør Hammeleff på stegte ål i sit



»Naverproppen« i København samlet i 1924 omkring det prægtige runde bord, som den skankede Københavns afdeling.Fra venstre forrest: Carl Petersen, Carl Olsen, Johs. Hansen, Emil Wentzlau, Emil Hardege, Karl Holst og Axel Pedersen.
Bageste rakke fra venstre: Emanuel Fischer, Tønnesen Søgaard, Jørgen K. Petersen, Laurits Pedersen, Johs. Aagesen og

Viggo Gottschalck.
Den 13. november 1919 samledes 13 solide Køben¬

havnernaver og stiftede »Naverproppen« som en art
støtteforening for G.U.K, i København. Af stifterne er
nu kun 3 mand tilbage, nemlig Jørgen K. Petersen,
Laurits Pedersen og Johannes Hansen, der har været
formand i ca. 30 år. »Proppen«s medlemmer i dag er
Jørgen K. Petersen, Laurits Pedersen, Johannes Han-

hjem. L. P. havde sørget for sild og ost og N. C. havde
købt en tønde øl. Formanden bød velkommen og tak¬
kede svendene for deres måde at være på, så ankom
to unge naver, skibsværftsarbejder Jens Peter Peter¬
sen og svejser Leif Christiansen fra Göteborg samt fri¬
sør Ernst Johansen fra Helsingør og blev budt hjerte¬
lig velkommen. Vi var efterhånden blevet 25 naver,
der nu satte kursen til Hammeleffs hjem, hvor der for¬
uden ovennævnte også serveredes kaffe. Og selvfølge¬
lig gik det slag i slag med vore gode sange, og der
spandtes mangen en god ende. Det tør nok antydes, at
det blev en aften udover de almindelige, som vi siger
de særlig implicerede en hjertelig tak for.
Næste hulemøde er den 14. november kl. 19,30, og

den næste festaften er med damer, det er C.U.K.s 60
års jubilæum, som vi fejrer på selve dagen torsdag den
3. december kl. 19 pre. i den lille sal på hotel »Lei-
dersdorff«. Der lægges for med fællesspisning. Menu:
Oksesteg med grønsager og Ananasfromage å kr. 10,50
pr. kuvert, og C.U.K, yder 5 kr. i tilskud pr. deltagen¬
de medlem. Efter spisningen er der forskellig under¬
holdning og Musik-Karl fra København har bestemt
lovet at komme med sin harmonika, og hvad lian kan
udrette med den ved de fleste. Vi forventer stor til¬
slutning til denne festaften, men bindende tilmelding
til spisningen må ske senest den 26. november til for¬
manden, Wald. Petersen, Sdr. Banevej 22, tlf. Hillerød
416.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft.

København. Vi havde atter en af vores store aftener,
da vi fejrede vore jubilarer den 19. september, der var
ikke een tom stol, da festen begyndte med fælles kaffe¬
bord. Der var mange taler og uddeling af diplomer, og
da det var overstået, tog Musik-Carl og Edvard fat på
harmonikaerne og så gik dansen lystig til ud på de
små timer, så de, som ikke kom, gik glip af en fin-fin
aften, men kom nu næste gang vi kalder til fest og fa
en gemytlig aften og tag mutter med; det bliver til vo-

sen, Carl Olsen, Em. Fischer, Axel Pedersen, Jens Jør¬
gensen, Carl Holst, Antonius Rasmussen, Johs. Chri¬
stensen, Tønnesen Søgaard, Carl Petersen og Petters¬
son. 40 års jubilæet fejrer den lille kreds ved en sam¬
menkomst hos Thorkild Rasmussen — naturligvis den13. november.

res store andespil den 7. november. Der er mange fine
gevinster, så der er mulighed for at få en billig fest¬
middag med hjem den aften. Vel mødt!
Med kraftig naverhilsen.

Erik P. Hansen, sekr.
København. Som et led i bestræbelserne for at skaf¬

fe Københavns afd. eget hus, må vi prøve at skaffe
midler dertil ad flere veje, og een af disse er brugte
frimærker, såvel danske som udenlandske. Bestyrelsen
for Byggefonden opfordrer medlemmerne af C.U.K.s
afdelinger i København, provinsen og udlandet til at
sende os alle arter brugte frimærker, derfor: klip fri¬
mærkerne af brevene og send os dem, vi er glade for
at modtage en hilsen fra medlemmer og afdelinger, ogvi siger tak på forhånd, ihukommende de gamle ord,
at mange bække små gør en stor å.
Med kraftig naverhilsen. H. V. Larsen,

Carl Langes Vej 54, st. tli., Kbh.-Valby.
Malmö. Årsmøde søndag den 11. oktober. Det fore¬

gik søndag morgen kl. 8 ombord på øresundsfærgen
»Gripen«, et dejligt tidspunkt på døgnet til den slags
møder. Ved kaffebordet bød formand Oscar Schulze
velkommen og aflagde beretning og regnskab. Lokal¬
kassen var svanger med kr. 135,00 på bog i sparekas¬
sen »Bikuben«, København. Formanden udsender
medlemsbladet »Den farende Svend« til alle medlem¬
mer og det fremlægges i café »Bägaren« og »Deutsche
Bierhalle«. Mødet sluttede med kammeratlig samvær
med navernes sjavsklub i »Det rene Glas«.
Med naverhilsen. Oscar.
Odense. Generalforsamling afholdtes den 10.-10. og

indledtes med de medbragte klemmer og diverse, og
stemningen var god, da formanden åbnede og takkede
for den gode tilslutning til generalforsamlingen. Han
oplæste dagsordenen, som helt tog vejret fra os gamle
naver: Carl Mortensen indgav sin afskedsbegæring
som formand — uigenkaldelig — og det måtte vi bøje
os for. Carl Mortensen har været Odense afdeling en



ualmindelig god formand og han blev takket og hyldet.
Vendeltorp kom med en stor blomsterbuket. Til ny
formand valgtes V. Wulff, som vi alle mener er den
rette mand. Som sekretær valgtes undertegnede, da
Tage ikke havde tid mere. Derefter fulgte valg til be¬
styrelsen, og ny fanebærer og skramleriforvalter, som
blev hulefar Ras.
Jubilæumsfesten den 5. dec. blev bestemt, og vi ind¬

byder alle medlemmer med damer til spisning og en
svingom præcis kl. 18. Mød frem, gode naver, i hulen
denne aften. Tilmelding sker senest den 20.-11. til
Vendeltorp.
Da dagsordenen var udtømt gik det med sang og

klang til Ras lukkede butikken.
Med naverhilsen. Laurits Laursen, sekretær.

Roskilde. Afdelingen afholdt sin halvårlige general¬
forsamling i hulen den 10.-10. Formanden, J. A. Nau¬
mann, aflagde beretning for sommerhalvåret, der var
forløbet til alles tilfredshed. Regnskabet udviste en
mindre nedgang i kassen p. g. af tilskudet til Sveriges-
turen. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Dernæst
foretoges valg, og da Naumann p. g. af svigtende hel¬
bred ikke ønskede at modtage genvalg, valgtes til ny
formand A. J. Andersen, Lyndby pr. Kirke Hyllinge.
Tlf. Raunehøj 84 x.
Det vedtoges at fejre C.U.K.s 60 års jubilæum sam¬

men med mortensfesten, der afholdes i hulen lørdag
den 14. november kl. 19,30 med det sædvanlige gemyt¬
lige samvær, keglespil o.s.v.
Kammerater, mød fuldtalligt op til festen, så vi kan

få den helt rigtige aften ud af det.
Med naverhilsen. A. J. Andersen, formand.

Silkeborg. Lørdag den 10. oktober afholdt klubben
generalforsamling. Formanden bød de mange frem¬
mødte naver velkommen, og som gæst var mødt Arne
Simonsen fra København (en søn af vores formand),
der var en ypperlig fortæller, så vi fik en aldeles
glimrende aften.
Protokol og beretning samt regnskab vedtoges en¬

stemmigt, og alle valg var genvalg, så alt var fred og
idyl. At referatet bliver lidt kortfattet (sikkert til glæ¬
de for de mange, der var mødt op), skyldes at under¬
tegnede p. t. er på ferie. — Næste møde lørdag den 13.
nov. på vanlig sted og tid.
Med naverhilsen. P. Skole Jensen, sekr.

Slagelse. Det var en dejlig dag — lørdag den 10.-10.
— nede hos Bødkeren i Korsør. Om eftermiddagen vi¬
ste Bødkeren os rundt i byen, vi så fæstningen, van¬
drehjemmet, færgerne o.s.v., der var meget at se på,
inden vi ved 18-tiden gik til bordet. Bødkeren bød os
hjertelig velkommen, der blev holdt mange taler, både
for Bødkeren og hans kone. I en af hans taler kom
Bødkeren ind på kammeratskabet i C.U.K., der er in¬
gen foreninger, der er så godt et sammenhold og kam¬
meratskab i som i C.U.K., sagde han. Fru Hansen hav¬
de bagt nogle dejlige æbleskiver til os og de gled ned
med velbehag. Ja, svende, de af jer der ikke var med,
gik glip af en dejlig naverfest. Som afslutning fik vi
»Minderne«, og vi tog hjem med et godt minde.
Næste hulemøde bliver lørdag den 7. november. Der

er snakket om klipiisk til den aften, men jeg ved det
ikke bestemt, men vi kan snakke om det til fredags-
mødet. Med naverhilsen. Knud.

Stockholm afdeling afholdt den 9.-10. generalfor¬
samling. Formanden bød velkommen og oplæste dags¬
ordenen, som blev godkendt. Ottosson blev enstem¬
migt valgt til dirigent.
Regnskaberne blev oplæst og godkendt. Hans høv¬

ding aflagde en af ham selv velskreven rapport om
sommerhalvåret på Ingarø, som blev godkendt under
stor jubel.
På mødet diskuteredes C.U.K.s 60 års jubilæumsdag,

og der var enighed om at den skulle afholdes i hulen,
med damer, traktementet skulle være kaffe og en lille
cognac, som det tildelte beløb i det nærmeste skulle
kunne dække, desværre kunne vi ikke fastsætte nogen
bestemt dato, men den 4. december blev vi halvt om
halvt lovet lokalet, i andet fald bliver det den 11. de¬
cember. Medlemmer, som ønsker at deltage i festen,
kan indhente oplysninger og tilmelde sig senest den
27. november på telf. 682450.

Af nyvalg blev Arthur Nielsen næstformand, Hans
bager klubmestersuppleant og undertegnede sekretær.
Programmet for november måned bliver fortsættelse

af præmiewhisten den 13. og 27.
Kraftig naverhilsen. P. Mark Olsen, sekretær.

Vancouver, Canada. Vi har hele sommeren været
ude af stand til at samles, men nu gør vi det igen og
alle medlemmerne er her i byen. Vi har fået hule i
kælderen hos et medlem. Den 23. september havde vi
bestyrelsesmøde hos mig, og der var enighed om at
arrangere nogle fest- og kortspilaftener. Den 30.-9.
har vi klubmøde og I viLda høre nærmere.
Det forbavser mig, at ingen, som er medlem hjemme,

gør alvor af at komme herover, her er dog gode chan¬
cer for raske svende, der vil se sig om og bygge en
fremtid op.
Jeg slutter med at ønske eder alle en god 60 års fest

rundt om i hulerne. Held og lykke for vores forening
i tiden fremover.
Med naverhilsen fra C.U.K., Vancouver afdeling.

Ferdinand.

Vejle afdeling afholdt generalforsamling den 9.-10.
Næstfmd. åbnede mødet og bød velkommen. Til diri¬

gent valgtes Wolle. Protokollen godkendtes.
Karl Lindskjold gav en kort beretning om sidste

halvårs foreteelser, med flere gode fester, den sidste
ålegildet den 20.-9. med gode ål — og der var nok af
dem, og det må håbes at gæsterne fra nær og fjern var
tilfredse. En rigtig hjertelig tak til Mogensen fra Oden¬
se for det dejlige øljern. Kassereren oplæste regnska¬
berne, som godkendtes.
Da Vejle afd. jo f. t. er formandløs, var der valg af

ny formand. Næstfmd. Carl Lindskjold havde tilbudt
at sidde et år, det var der ikke rigtig enighed om, så 3
blev foreslået og ved skriftlig afstemning valgtes Aage
til formand. Til næstfmd. valgtes Davidsen, kassereren
var genvalg. Da undertegnede sekretær ønsked en pav-
se, blev Vilhelm Nielsen valgt og vores allesammens
Anni blev skramleriforvalter (hurra!).
C.U.K.s 60 års jubilæum afholdes den 5. dec. i hulen

og der ydes et tilskud på 5 kr. pr. deltagende medlem.
Nytårsfesten bliver traditionelt den 23. jan. Til begge
fester sker tilmeldelse til kassereren mindst 8 dage før
festen.
Husk, svende i by og på land, at al udlejning af Hyt¬

ten foregår ved henvendelse til kasserer Charles Jen¬
sen, Gormsgade 21, tlf. 3324 — og så, svende, skulle
der jo gerne være orden i Hytten, så mød op med ar¬
bejdstøjet på.
Holger Nielsen takkede for telegrammet og Wolle

for det dejlige spektakel, og så serverede hulemor og
hulefar smørrebrød til svendene (hurra!).
Med naverhilsen. Løve.
NB! En tak til alle, der har villet læse mine udgy¬

delser i min sekretærtid. Tak!

Hamborg-navernes slagsang:
DANMARK

Mel.: T7o der Nordseewellen . . .

Der, hvor Vesterhavet
ruller ind mod strand,
der, hvor marehalmen
vokser vildt i sand,

der, hvor mågen
skriger

vredt i storm og sus.
Her er Danmarks vest¬

kyst !
Hør blot havets brus.

Kattegattet mødes mildt
med Sjællands kyst.
Bøgetræer står vagt
ved grænsen her mod

øst.
Der, hvor solen

spreder
guld i morgenskær,
Sjællands gyldne østkyst
jeg i hjertet bær.

Bølgen synger vejen
rundt om Danmarks

kyst.
Sjælland, Fyn og Jyl¬

land
ta'r jeg til mit bryst.

Bugt og bælt og
sunde,

mark og skov og strand,
jeg kan aldrig glemme
gamle Danmarks land.

Lad os hylde gamle
Danmark med en sang.
Lad os mindes vores
smukke Danevang.

Lad os aldrig
glemme,

os, der rejste bort,
Vi trods alt er danske:
Danmark det er vort! :,:



Min Wienerpige havde gået noget
igennem siden hun kom fra Dan¬
mark — krige — udbombninger —
sygdom o. a. havde hun måttet gå
igennem, men hun mindedes med
glæde de sollyse dage i Danmark.
Min værtinde, frau Rasser, sørgede
for at jeg fik dyrebare minder ined
hjem fra Donaustaden. Og da jeg
fortalte, at jeg med særtoget ventede
at se en kammerat fra Hillerød
(Frederik Petersen) gik hun hen og
købte røde roser til ham, og sagde,
at hvis han ikke havde logi, skulle
også han bo hos hende. Men jeg traf
ikke Frederik den dag, men derimod
en dame, dansker, der nu havde væ¬
ret i Wien i 32 år, hendes pigenavn
var André, og hun havde været i
Helsingør i 30 år. Alle kendte mig i
Helsingør, sagde hun, bring Helsing¬
ør min hilsen. Dette være hermed
gjort.
Mandag morgen kl. 5 passerede

særtoget Passau, og her fik dan¬
skerne den første velkomst i ord og
morgenkaffe. I Linz fik særtoget
den første officielle modtagelse, en
velkomst i ord og øl — og lige me¬
get hvor meget de drak, så blev der
ved at komme øl. 11,40 var toget i
Wien, og gribende scener udspandt
sig, da plejeforældre og -børn fandt
hinanden.

Tirsdag var vi på rådhuset, ind¬
budt af borgmesteren, og her traf
jeg Frederik Petersen fra Hillerød.
Efter borgmesterens velkomst blev
vi alle 1600 beværtet med vin og
smørrebrød.
Onsdag var vi i Stadthalle, og her

fremsagde Annemarie Selinko en
meget smuk og gribende prolog.
Endvidere talte kirkeminister Bodil
Koch ogNationalstatspræsident, ing.
Leojjold Figl. Studentersangforenin¬
gen fra København sang, der var
danske og østrigske nationalhym¬
ner, stort orkester — og ca. 10.000
mennesker den aften.

Operabesøget under den dansk¬
østrigske uge har sikkert været en
af Wienerrejsens største oplevelser
for de danske deltagere. Torsdag op¬
førtes Mozarts »Tryllefløjten«^ og
lørdag »La Traviata« — og måske
aldrig før er der ydet en så stor
kunstnerisk indsats.

Fredag gik turen til Schönbrunn
slot, der ligger i udkanten af Wien.
Slottet var ikke bombet ,fortalte vor

En seksfingret hånd er det iøjnefaldende vartegn for en kam¬
pagne om sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladser. En
hånd med seks fingre har man ikke set, men med fire eller
to, hedder det i propagandaen. Pas på hænderne. Alene ved
trafikulykker mister 1500 mennesker en finger hvert år i Østrig.

cicerone, men i parken var der fal¬
det 260 bomber. Der var endvidere
rundfart i Wien og ikke mindst be¬
undredes vor berømte landsmand,
arkitekt Theophil Hansens (1813—
1891) bygningsværker. Han virkede
i Wien fra 1846 og byggede der en
stor række offentlige bygninger, bl.
a. børsen, kunstakademiet og parla¬
mentsbygningen.
Om aftenen samledes vi i Schön¬

brunn parkhotel — vi var fordelt på
fem steder— man fejrede afsked på
Kohlenberg, Cobenzl, parkhotel
Schönbrunn, kursalonen i stadtpar-
ken og på palais Auersperg. I Schön¬
brunn fik jeg mig en plads oppe ved
scenen og fik lejlighed til at tale
med præsidenten for Skandinavisk
klub i Wien, ing. Jagsich, og med
ham og hans frue talte vi om et sam¬
arbejde fremover. Mange havde or¬
det for at frembringe deres tak for
de strålende dage og den hjertelig¬
hed man havde mødt, og jeg fik ing.
Jagsich til at fremsige følgende:
»Im Namen der bereisten skandi¬

navischer Vereinigung in Dänemark
soll ich die herzlichsten Grüsse brin¬
gen mit Dank für die Gastfreund¬
schaft, für die Natur und die schö¬
nen Erinnerungen, die wir als Wan¬
derburschen in unserer Jugend ge¬

nossen haben, und noch bei uns am
Herzen tragen.«
— Efter afskeden med Wien tog

jeg til Gollneukirchen — i 8 dage —

nerbarn, denne havde også været i
Danmark. Og over Salzburg kom jeg
til München, hvor jeg besøgte en
feriedreng, og derfra gik det over
Frankfurt hjem til København.

Jørgen K. Petersen.

Thomas Winther, Dresden, har
været på et kort besøg hos sin sø¬
ster i København og fik lejlighed til
at deltage i C.U.K.'s huleaften den
26. sept. Vor gode naverbror rejste
tilbage den 3. oktober. Han beder
mig hilse alle københavner- og hille¬
rødnaver samt Arthur Naumann og
Constantin Petersen i Roskilde.

Enhver berejst
i ind- og udland bør være
medlem af navernes interna¬
tionale organisation:

C. U. K.

Strålende dage
i Wien

Pas på hænderne!

Jeg tog afsted til Wien før særto¬
get — fredag middag kl. godt 11 og
næste dag kl. 12 præcis ankom jeg
til Wien efter en dejlig rejse og i
godt selskab med en forretnings¬
mand fra Stavanger.

Vor gode 82-årige naverbror
Jørgen K. Petersen, København,
var blandt de tusinder af dan¬
ske, som oplevede plejeforæl¬
drenes møde med Wienerbørne¬
ne, og han bringer her en lille
skildring af ,de strålende dage.
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SCHWEIZ
Basel: Formand og kasserer: Tømrer Magnus Bentzen,
Kleinhüningerstrasse 104. - Hule i Amerbachstr. 12—14.
Møde hver fredag kl. 20.

Zürich: Møde hver lørdag kl. 20 i restaurant Hottinger-
platz. Formand Hans Rasmussen, Agnesstr. 45, Zürich 4.
Kasserer: C. E. Thyme, c/o Stamm, Ackerstr. 52, Zü¬
rich 5.

Bern: Møde hver torsdag i restaurant Monbijou, Mühle¬
mattstrasse 48. — Formand: Th. Jespersen, Mühlematt¬
strasse 35. Al korrespondance til formanden. Kasserer:
Poul Hansen, Fröschmattstrasse 38. Udbetaling fra 12,30
—13,30.

Kreuzlingen: Udb.: Snedkermester Anton Lindblad.

TYSKLAND
Dresden: Kasserer: Thomas Winther, Freibergerstrasse

103, 2., (10 a), Dresden A 28.
Düsseldorf: Møde 2. lørdag i hver måned i restaurant
Wienen, hjørnet af Kirchfeldstr. og Morsestr. Formand:
Otto Kröll, Eisenstrasse 35. Al korrespondance til for¬
manden.

Hamburg: Møde 3. lørdag i hver måned i hulen, Restau¬
rant »zur Tonne«, Altona Allé 118. Formand: Andreas
Theisen, Heimhuderstr. 75, Hamborg 13. Kasserer: Ha¬
rald Schneider, Friedrichsbergerstrasse 45 A, 3, Ham¬
burg 22. Sekretær: Carl Metzdorff, Hamburg 20, Spar-
gelkoppel, Parzelle 3.

Kiel: Kasserer: Emil Frederiksen, malermester, Mölling-
strasse 17 (24 b). Formand og sekretær: Emil Jensen,
Calvinstrasse 20. Møde 2. lørdag i måneden i restaürant
»Zur neuen Welt«, Lutherstrasse 24.

München: Kasserer: Montør Franz Schinharl, Sendlinger
Kirchplatz 1, 4. sal, München.

CANADA

Calgary, Alberta: Formand: Erik Hansen, 620, 5. Ave,
N. E. Telf. AM 36114. Kasserer: Elvar Olsen, 736, 17.
Ave, N. W., tlf. AV 92751. -— Møder afholdes den første
onsdag i hver måned i den danske klubs lokale — 114,
7. Ave — S. E. kl. 8 pre.

Vancouver: Formand: Ferdinand Christensen, 258 W,
8 Ave, Vancouver 10. Tlf. E.X. 48 10. Møde: sidste ons¬
dag kl. 20 hos formanden. Kasserer: Benny Svensson,
1558 W, Uth Ave, Vancouver B. C.

U. S. A.
Los Angeles: 1359, West 24th Street, Los Angeles 7, Calif.
Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned.

NORGE
Oslo: Udb.: R. Rasmussen, Totensgata 2, 2., fra 5,30—6,30.
Al korrespondance til kassereren.

SVERIGE
Borås: Formand: R. Bagge, Sjöbogatan 34. Kasserer: Hans
Bischoff Hansen, Torstenssonsgade 48, Borås. Tlf. 28895.
Møder efter indkaldelse.

Göteborg: Formand: Per Petterson, Ävlsborggatan 30.
Kasserer: Arne Krogh, Vårflodsgatan 4. Hule: Söder¬
malmsgatan 13, Mölndal. Tlf. 20 87 33. 1. og 3. onsdag.

Malmö: Møder efter indkaldelse. Kasserer og formand:
Oscar Schultze, Västergatan 27.

Stockholm: Hule på Våstmannagatan 1 (v. Norra Ban-
torget).
Formand: Kaj Hansen, Bergsundsgatan 17, 1. Tlf. 682450.
Kasserer: Otto Madsen, Dalängsvägen 24, Spånga.

DANMARK

Aarhus: Møde 1. og 3. fredag i »Stjernekroen«, Jæger¬
gårdsgade 42. Formand: W. Elikofer, Rugbakkevej 7.
Kasserer: Carlo Pedersen, Ewaldsgade 3.

Aalborg: Formand: Bagermester August Larsen, Gistrup.
Kasserer: Gunnar Thykjær, Christiansgade f 16, Aal¬
borg. Møde den sidste fredag i måneden på Turisthotel¬
let, Prinsensgade.

Frederiksværk: 1. lørdag i hver måned i hulen Hjorte¬
bjergvej 9, Vinderød skov. Kasserer: Marius Andersen,
Strandvej 37. Formand: Snedker Lauritz Pedersen, Thors
Bakke.

Fredericia: Restaurant Steffensen, Torvet. Kasserer: Aage
Kragh, Dronningensgade 27, 2., fra 12—13.

Helsingør: Kasserer: Sigfred Mortensen, Heimdalsvej 12.
Hillerød: Møde 2. lørdag i hver måned i hulen, Slange¬
rupgade 38. Formand: Typograf Waldemar Petersen,
Sdr. Bårievej 22. Tlf. 416. Kasserer: Snedkerm. Eyvind
Henriksen, Røjlevej, Allerød, tlf. Vassingrød 72.

Holbæk: Kasserer: Max Nielsen, Godthåbsvej 19, fra 5—6.
Formand: Malermester K. Henning Olsen, Orøvej 15.
Møde på Jernbanehotellet den 3. lørdag kl. 19.

Horsens: Formand og kasserer: A. M. Mortensen, Emil
Bojsensgade 46, 1.

Julianehåb, Grønland: Formand: Restauratør Kaj Rink
Hansen.

Kolding: Ind- og udbetaling: Kasserer: Olaf J. Røndbjerg,
Mazantigade 22.

København: Hule i Berejstes Hus. Formand: Knud Løn¬
strup, Banefløjen 9, 2. th. Tlf. 94 56 67. Kasserer: Jens
Klitte, Mågevej 76, NV., tlf. ÆGir 15 72.

Køge: Møde 1. lørdag i måneden kl. 18,30 i restaurant
Børsen, Jernbanegade. Formand: Snedkermester Al¬
brecht Hansen, Robenheje 16. - Kasserer: Mejerist Otto
Wisler, GI. Egøje skole, Køge.

Nakskov: Kasserer: Valther Jensen, Vejlegade 11.
Odense: Møde 2. lørdag i hver måned i Billardcaféen,
Pantheonsgade 7. Kasserer: E. Vendeltorp, Kochsgade
7 B. Tlf. 110449. Formand: Blikkenslager V. Wulff, Ve¬
stergade.

Odder: Formand: Malermester Th. Kruse, Rosengade 76.
Randers: Huleaften 1. lørdag i hver måned Hobrovej 5,
opgang G i kælderen. — Formand: J. Aaquist, Nørre¬
brogade 180. Kasserer: Bogbindermester M. Hald, Ve-
stergrave 11.

Roskilde: Hule på Roarslund, Jernbanegade. Møde 2. lør¬
dag i hver måned. Formand: A. J. Andersen, Lyndby
pr. Kirke Hyllinge, tlf. Baunehøj 84 x. Kasserer: Maler
Aksel Jensen, Københavnsvej 74.

Rønne: Formand: Chr. Hansen, Rendegade 1, Rønne. —
Kasserer: Snedker Ejnar Mogensen, Margrethevej 7.

Silkeborg: Møde 2. lørdag i hver måned i Den folkelige'
Forsamlingsbygning. Formand: Malermester Simonsen,
Sejsvej 3. Kasserer: Tarmmester Vald. Hansen, Færge¬
vej 20. Sekretær: Væver P. Skole Jensen, Richtersvej 4.

Slagelse: Møde 1. lørdag kl. 19,30 i hulen, Fruegade 36.
Formand: Købmand H. J. Frandsen, Skovsøgade 5. —
Kasserer: Snedkermester Viggo Olsen, Fruegade 36.

Svendborg: Formand: Malermester Ernst H. Christiansen,
Ørbækvej 29, Svendborg.

Vejle: Møde 2. fredag i hver måned kl. 20 i hulen »Nørre¬
torv«. Formand: Aage Hansen, Grejsdal station. Kas¬
serer: Murermester Charles Jensen, Gormsgade 21.

Vordingborg: Møde 1. fredag i hver måned på »Landbo¬
caféen«. Formand: Portner Hans Rosenstrøm, Masnedø-
værket, Vordingborg. Kasserer: Maskinarbejder Carl
Meyer, Masnedøvej 13, Masnedø.



OPFINDELSEN
På et værtshus i Ring¬

købing sad der en hjem¬
vendt dansk-amerikaner
og nød en genstandmed
nogle lune vestjyder.
Han var lidt pralende
og fortalte vidt og bredt
om alle de opfindelser,
der blev gjort i Ameri¬
ka, og da jyderne hav¬
de hørt længe nok på
det, var der en af dem,
der sagde:
— Jow, men ham, der

først fandt på at kom¬
me brændevin i kaffe —
han var nu heller ingen
tosse.

Danskerne er mest
tolerante
Hvis man skal tro en

undersøgelse, som det
internationale Gallup-
institut har foretaget i
12 lande, og som omta¬
les i »Die Welt«, er dan¬
skerne det mest toleran¬
te og mindst nationali¬
stiske folkefærd af de
12 nationer.

»Den farende Svend«

Alt stof til næste nr. må
være mig i hænde senest
den IS. november.

Redaktøren

Hamborg. På oktober-generalforsamlingen den 17.-10
genvalgtes formand og sekretær, og det vedtoges at af¬holde stiftelsesfesten lørdag den 21. november, da lo¬kalet er optaget på selve dagen (28.-11.). Velkommen!
Mere i dec.-nr.

Færre emigrerer. Statens udvandringskontor har
kunnet konstatere en vigende interesse for emigreringi "år, sammenlignet med de store udvandringer i 1956
og 1957. Man regner med, at der i år kun vil udvandre
mellem 2000 og 3000.
Derimod, synes der at være stigende interesse for

tidsbegrænset udlandsophold. — I øjeblikket har
Danmark udveTsslitigs-overenskomst med Frankrig,Schweiz, Holland og Østrig og i nær fremtid afsluttes
overenskomst med Vesttyskland.

Værket »Den farende Svend«
Værket »Den farende Svend« fås nu som smukt og

solidt indbunden bog, en pryd for ethvert hjem. Bo¬
gen er på 516 sider. Format 21x30 cm indbunden i
Pluviusin helbind med ægte guldtryk indeholdende
ca. 600 illustrationer.
Normalprisen er 161 kr. for kontant betaling, men

til medlemmer af en naverforening til at favørpris af
143 kr. for betaling inden 3 måneder.
Bogen fås også på ratebetaling med rate 10 kr. pr.

måned ved direkte henvendelse til Martin Winds for¬
lag, Haderslev.

SVEND JENSEN'S
VÆRKTØJSFABRIK
Islevbrovej 10
TIf. 94 62 48

»S T IL C O«
Skilte- og Inventar¬
fabrik

Holtegade 5—7
C. 42 49

LARSEN & GORDING A/S
Tapetserermestre
Holbergsgade 18
BYen 5110

KNUD NIELSEN
KONDITORIET
C. F. Richsvej 90
GOthaab 95 81

BRUNO OLSEN
Skræddermester
Bagsværdvej 1, Lyngby
Tlf. 87 43 12

P. O. KRISTENSEN
Handelsgartner
Dæmningen 59—61
Tlf. 70 05 82

I. V. KRISTENSEN
Murermester
GI. Køge Landevej 913
Brøndbyvester
Tlf. 73 05 52

ORLA SØRENSEN
PERFECT
Alle Arter Isolering
Frederikssundsvej 150
BElla 18 37MALERFIRMAET

AXEL SEEHUSEN
Hermodsgade 26
C. 36 70

EJNAR NORDHEDE
Boligmontering
Eget Værksted for
polstrede Mobler
Silkegade 7
PAlæ 44 25

P. RASMUSSEN
& SØNNER
Peder Skramsgade 7
Minerva 22 60
Grundlagt 1896
Linoleum — Parket

BEUSES BYGNINGS-
ISOLERING
Hædersdalvej 33
Hvidovre - Tlf. 75 16 04
Alt Isoleringsarb. udføres

FREDERIKSBERG
AUTO - SERVICE
E. Hermansen
Aagade 88 - C. 74 44

P. THØGERSENS
BOGTRYKKERI
Købmagergade 62—64
BYen 24 96

SMEDEFIRMAET
»SAMSON«
Poul S. Hansen
Landlystvej 30 A
Tlf. 75 05 85

ROBERT RASMUSSEN
Malerfirma
Skt. Gjertruds Stræde 6
C. 202 — 11.302

BACKERS
ARBEJDSTØJ
Torvegade 22 C. L. CHRISTIANSEN

& SØNNER
Glarmestre
Kronprinsensvej 33
FAsan 468

WILLY HANSEN
REENBERG's
AUTO-LAKERERI
Vordingborggade 20
ØBro 54 96

INGEMANN BRINK¬
PETERSEN JACOBSEN
Bygningsartikler
Toldbodgade 29
C. 98 86

Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

SUPERCHROM
Lyngby Hovedgade 76
Tlf. 87 57 17

POULSENS AUTO¬
VÆRKSTEDELHØJS AUTO¬

LAKERERI
Bagsværd Hovedgade 101
Tlf. 98 10 46

CHR. P. DREIAGER A/S
Holger Danskesvej 87
GOthaab 13 86
Trælast - Lister - Skilte¬
plader - Isoleringsmateriale
Plasticplader - Döre -

Skabsdøre - Vinyl til Køk¬
kenborde m. m.

Hellerupvej 9
HElrup 86 68

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI & LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

JOH. PROBST'S EFTF.
Blikkenslager, Gas- og
Vandmesterfirma
Borgergade 14
PAlæ 75 49

AISENS ØNSKESKABE
GI. Kongevej 89
Hilda 12 08



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GI. Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

inventa
juysKær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK
Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854 i

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

Hilsen fra Dansk

Elektriker Forbund

Hillerød afdeling

K. MICHELSEN & SØN
Godthaabsvej 195
FAsan 456
Centralvarme —

Dampanlæg

POUL ANDREASEN
Blikkenslagermester
Jerismosevej 39, Hundige
Tlf. Hundige 610

ANTON GUHLE & SØN
Glarmestre
Strandvejen 335
ORdrup 243

HELGE OLSENS
CYLNDER-SERVICE
Klingenberg 5
Slagelse 12 05

H. LUNDBACH
CHRISTENSEN
Tømrermester
Gladsaxe Møllevej 135
Bagsværd - Tlf. 98 12 22

HERLEV MASKIN¬
SNEDKERI
Waldemar Nielsen
Nørrelundsvej 14
Herlev — Tlf. 94 04 17 TAGE ANDERSEN

Murermester
Mindevej 4 — Haslev
Tlf. 810 x

HILSEN FRA

KØBENHAVNS

SLAGTERLAUG

EMIL C. MOTTLAU
Tømmer og Trælast
Korsgade 15
C. 29 94

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 46
Glostrup — Tlf. 96 29 60

KNUD WIENBERG
Malermester

Vinkelvej 19 — Allerød
Tlf. 379HELGE E. TORP

Glarmester

Buddinge Hovedgade 189
Søborg 46 98

BEYER & JENSEN
Elektriske Anlæg
Frederikkevej 12
HElrup 1819

MASKINFABRIKEN
»MICROMAX«
Knapholm 7 — Herlev
TIf. 94 24 00

ERIK SØRENSEN
Blikkenslagermester
Vestergade 36 — Slagelse
Tlf. 16 25KNUD AAGESENS

AUTO-VÆRKSTED
Kongevejen 7 — Virum
Tlf. 84 77 61

ERL. JENSEN
Murermester

Bagsværdvej 271
Tlf. 98 08 57

»S IM O«
aut. FORD-Forhandler
Finsenvej 50
C. 26 04

HARALD CHRISTENSEN
Malermester
Lærkevej 9 — Sorø
Tlf. 979KARL SØLYST

Smedemester
Liidersvej — Frihavnen
RYvang 94 07

C. C. M. OLSEN
Blikkenslagermester
Blaagaardsstræde 7
Roskilde 439

Torkild S. Rasmussen
Murermester
Glentevej 54
TAga 360

DEN KOOPERATIVE
MALERFORRETNING A/S
Erantisvej 11 D
Næstved 19 37 vTAPET

Mandrup-Poulsen
N. A. Dahls Eftf.
H. C. Ørstedsvej 56
LUna 45 05

S. TRYGVE PAULSEN
Tømrermester
Hvidstensvej 6
Kastrup - Tlf. 50 36 29

TAASTRUP NY TØM¬
MERHANDEL
Buchardt Jørgensen
Roskildevej 44, Taastrup
Tlf. 99 04 73

JOHAN CHRISTENSEN
& SØN
Entreprenører
Tobaksvejen 19—21
Søborg 7120
HILSEN FRA

TAASTRUP TRÆLAST¬
HANDEL
Sv. Overgaard
Køgevej 77 — Taastrup
Tlf. 99 04 51

OSCAR HASSELBALCH
Malermester
Odensegade 25
TRia 988

OSVALD OTTE
Murermester
Glaciet 45 — Lyngby
Tlf. 87 40 32

BØRGE FAGERBERG
Murer
Asminderødgade 10
TAga 46 26

VAGN OVERGAARDS
TØMMERHANDEL
Alt i Trælast og Byg¬
ningsartikler
Banegaardsvej 6 - Glostrup
Tlf. 96 13 14 — 96 14 64

E. JENSEN
Bagermester
Hundige Strandvej 213
pr. Greve Strand
Tlf. Hundige 544

NIELS B. NIELSEN
Murermester
Herlev Hovedgade 117 A
Tlf. 94 10 23

SNEDKERNES
FAGFORENING
Roskilde Afdeling

Skal Du bygge — eller har Du brug for en håndværker —

så find ham her i bladets annoncer.

Derved støtter Du bladet — annoncørerne støtter os!
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Indvielsen af vor nye afdeling i Julianehåb på Grønland

(bag ham overbetjent
bavn. En grønlandsk pige, Hansigne. Fru Børge Larsen. Fru Villy Larsen. Fru Bohm og Ivan Bohm, Køben¬
havn. Niels Larsen, smed, København. Yderst til venstre Villy Larsen. Tredie række: Tage Lysdahl, tømrerme¬
ster. Villy Jensen og kæreste, elektriker. Børge Larsen, tømrer. Vilhelm Nielsen, murer, Frederikssund (bag
ham Hans Erik Jensen, mekaniker, Hillerød. Fru kæmner Vestermann, Hillerød. Øverste række: Poul Peder¬
sen, mekaniker, Frederikssund. Jens John Høeg, malermester, Julianehab. Ejner Jensen, malermester, Køben¬
havn. Kæmner Ole Vestermann, Hillerød. Fru Poul Pedersen og kontorassistent Irma, G.T.O.

Mandag den 16.-11. havde jeg besøg af Kaj Bing
Hansen, Julianehåb. Hon averbragte en hilsen fra de
21 tilstedeværende medlemmer, selv havde han trukket
sig tilbage efter den forpagtervirksomhed lian navde
haft ved restaurationen. Efter generalforsamlingen d.
21.-10., hvor de nye bøger og emblemer kom frem,
valgtes som formand malermester Ejner Jensen, næst-
fmd. Villy Larsen, kasserer Tage Lystahl, tømrer, se¬
kretær Ivan Bolm og skramleriforvalter Børge Larsen,
tømrer. Der holdtes et foredrag om C.L.K., og dei
festedes i løbet af natten, vi havde nemlig faet kom¬
munalbestyrelsen og politiets tilladelse til at sørge foi

at få vor afd. i Grønland rigtig indviet. — Der er ca.2000 indbyggere i Julianehåb og C.U.K.s medlemsmø¬der er hver onsdag i restaurant Kagssagsuk.

Naver, der kommer hjem,
bør tilslutte sig den nærmeste afdeling af C.U.K. Så¬fremt I ikke er i besiddelse af adressefortegnelsen, kan
en sådan fås tilsendt fra redaktøren, Waldemar Peter¬
sen, Sdr. Banevej 22, Hillerød.



Til afdelingskassererne
Som meddelt i novbr.-nr. af »Den farende Svend«,

findes afregningskuponen ang. afdelingsfesten i anled¬
ning af C.U.K.s 60 års jubilæum i dette nr. på side ??
og bedes du sende denne så snart som muligt med næ¬
ste kvartalsregnskab til HK.
Et lille restoplag af vore smukke naverpostkort å 10

øre forefindes og kan rekvireres hos HK, og egner
disse sig udmærket til salg ved jubilæumsfesten og
som julekort.
Modtaget kvartalsregnskaber af følgende afdelinger:

Århus, Düsseldorf, København, Odense, Slagelse og
Stockholm, savner Vancouver.

Hovedkassereren.

C.U.K, i Zürich skal have et hus

JB§i&
Z O R i CH

8Y6SEF0NBEH AF 1959

Siden århundredskiftet er mange danske håndvær¬
kere i deres ungdom rejst til fremmede lande for at
opleve nyt og dygtiggøre sig i deres fag. Naverne var
kendte skikkelser og velset som dygtige håndværkere
overalt i Europa. Et af de mest foretrukne rejsemål
var Schweiz, og mange danske er blevet i alpelandet,
hvor de nu danner stammen i den skandinaviske for¬
ening af C.U.K.
Men også i disse år søger et stigende antal unge til

Schweiz. Alle fag er repræsenteret: indenfor hånd¬
værk og industri, landbrug, og husholdning, bank- og
forretningsverdenen findes unge danske, der opholder
sig en tid lang i Schweiz for at lære andre forhold og
arbejdsmetoder at kende.
Samlingsstedet for de unge danske i Schweiz har al¬

tid været Skandinavisk forening C.U.K., der har lokal¬
afdeling i Zürich og andre større schweiziske byer.
Unge har gennem denne forening fået anvist stillin¬
ger, har modtaget hjælp og vejledning og i påkom¬
mende tilfælde også fået understøttelse.
To gange om ugen samles de unge danske i Zürich

indenfor foreningens rammer, og det er vigtigt, og en
moralsk understøttelse for dem, at de har dette fælles
samlingssted.
Det er derfor ganske naturligt, at der i Skandinavisk

forening C.U.K., Zürich, er opstået ønske om at grund¬
lægge et byggefond for at skabe et skandinavisk hjem
for de unge i Zürich med mødelokaler, bibliotek, læse-
og skrivestue etc.
Foreningen har da også på en ekstraordinær gene¬

ralforsamling den 22. maj 1959 besluttet oprettelsen af
et sådan byggefond, og grundkapitalen er allerede
skaffet til veje, men Skandinavisk forening C.U.K, kan
ikke løse denne opgave alene. Vi håber derfor og tror,
at mange danske derhjemmé vil hjælpe med til at vir¬
keliggøre projektet, ikke mindst de, som selv har op¬
holdt sig i Schweiz for kortere eller længere tid.

Beløbet, stort eller lille, kan indsendes til postgiro¬
konto 114035,

Skandinavisk byggefond Zürich,
Kobbelvænget 55,
Brønshøj.

Med mange tak på forhånd og en dansk hilsen.
For bestyrelsen: Hans Rasmussen, fmd.

Til medlemmerne i Københavns afdeling
Hule i Berejstes hus, Emiliegade 7, kl. 19.

Lørdag den 5. december afholder C.U.K, reception
fra kl. 11 til 13. Her forventes, at alle naverkamme¬

rater, som er i besiddelse af »dragt« at møde op for at
hylde vor hovedorganisation iført dragterne og det
gode humør.
Kl. 19 afholder afdelingen en jubilæumsfest ved et

fælles kaffebord. Sangkoret samt et af vore medlem¬
mer vil optræde ved denne aften. Og bagefter tager vi
os en lille svingom til »Musiker-Carls Ensemble«. Det
forventes, at der vil blive stor tilslutning. Husk med-
lemsbog for kontrol.
Lørdag den 19. december afholdes det sidste hule-

møde med keglespil, der møder vi så talrigt op som
muligt for at ønske hinanden en glædelig jul.

Og så tager vi en berejst kammerat med til vore mø¬
der og fester.
Alle møder er i fremtiden kl. 19! Husk det!

Reserver lørdag den 16. januar til vor 61-årige stiftel¬
sesfest.
Københavns afdelingen ønsker alle sine medlemmer

og kammerater i andre afdelinger
GLÆDELIG JUL! GODT NYTÅR!

Formand: Knud Lønstrup, Banefløjen 9, 2. th., Brh.
Tlf. 94 56 67 efter kl. 17.

Næstformand: Carl Jensen, I. E. Ohlsensgade 11, 0.
Tlf. TRia 26 44 til kl. 17.

Kasserer: Jens Klitte, Mågevej 76, NV. Tlf. ÆGir 15 72.

Uddrag af H. B.s protokol.
5. november: Formanden, Jens Jørgensen, åbnede.

Fraværende var sekretæren, Waldemar Petersen, p.
gr. af sygdom. — Fra Håndværksrådet meddelelse om
at 3 malersvende rejser til Schweiz, det er Jørn Frey-
vall Andersen, Odense, Bent Sørensen, Brønderslev,
og Kaj Vejby Christensen, Hjørring. — Takkekort fra
Holger Jensen, Nyhavns Færgekro. — Korrespondance
ang. Zürich. — Hovedkassereren, Kurt Bjerregaard,
gjorde opmærksom på, at han i dec.-nr. havde en ku¬
pon, der skal underskrives af kassereren og forman¬
den i de pågældende afdelinger, hvor C.U.K.s jubilæ¬
um fejres. — Der forelå fra værket »Den farende
Svend« til H.K. 200 kr. — I li. t. det forestående jubi¬
læum i næste måned var der forskellige ting at drøfte,
der var to æresmedlemmer og jubilæumsnumret. Det
sidste udgives pr. post til alle medlemmer.

K a i Fønss Bach.

Hamborg. Medlemmer af vor afd. anker over, at der
står aldrig så meget fra Hamborg i D.f.S. Nuvel, kri¬
tikken er berettiget, men der sker så lidt indenfor vor
afdeling. Vi er jo kun 20 medlemmer, og de fleste af
os er over 70 år. Af og til kommer der et enkelt lys¬
punkt, da afdelingen forleden havde besøg af en gam¬
mel nav, Charles Jensen, fra Århus, der serverede en
del naverspind og bragte humøret op hos Hamborger¬
naverne.

Vor formand er flyttet, fra den 15.-11. er adressen:
A. Theisen, Meissnerstrasse 7, Hamborg 19.

Sekretæren.

Axel Magnussen fylder 85
En af vore gamle kæmper,

æresmedlem i C.U.K, og i År¬
hus afdeling, Aksel Magnus¬
sen, Skovvangsvej 228, kan d.
8.-12.-59 fejre sin 85 års fød¬
selsdag.
Lige rask og stout er den

gamle kobbersmed, og både til
hulemøder og fester har vi
ham i vores midte.
Kære Aksel! Vi har i Århus

afd. ønsker dig hjertelig til
lykke med de 85 år, og håber
vi må nyde dit selskab endnu
i mange år.

Århus afdeling.



Ærestavle

40 år i C.U.K.
Vor gode naverbror, skræder Stinus Hansen, Skov-

vangsvej 165, kan den 13.-12.-59 fejre sit 40 års jubi¬
læum i C.U.K.
Som 18-årig tog Stinus, efter 4 års læretid i Århus,

til Tyskland i 1895, og fik straks arbejde i Kiel på et
uniformsskræderi. Det var godt betalt og godt arbejde.
Men Stinus havde bisselæder i skoene, og hvert efter¬
år fartede han Tyskland rundt og arbejdede hvor han
kom frem, Hamborg, Harburg, Lüneburg, Berlin, men
vendte altid tilbage til Kiel. Et lille trip hjem, hvor
han fik både kone og børn; men Kiel trak, og Stinus
med familie slog sig atter ned i Kiel. Krigen kom med
sin nød og elendighed, og Stinus, der i mellemtiden
var blevet tysk statsborger, måtte ikke rejse hjem til
Danmark.
Mod slutningen af krigen fik kone og børn lov til at

rejse hjem, men ikke Stinus. Et flugtforsøg mislykke¬
des, og under eskorte førtes han tilbage igen. Men alt
får en ende, og i 1919 er Stinus atter hjemme og for¬
enet med familien.
Og siden har vi haft et trofast medlem i Stinus Han¬

sen, få er de fester, hvor Stinus og hans hustru ikke
har været med.
Århus afdeling ønsker dig til lykke med dagen og

alt godt fremover. Århus afdeling.

40 år i C.U.K, kan den 1. ja¬
nuar I960 fejres af stukkatør
Axel Pedersen, Bogenæsvej 14,
Brønshøj.
Axel Pedersen er født i Kø¬

benhavn den 28. juni 1888, A.
P. rejste ud i 1908 til Lybæk
og Hamborg, og valsede vide¬
re til Bremen, Hannover,
Dortmund og Düsseldorf, hvor
han blev indmeldt i C.U.K, i
1909.
Men Verdensudstillingen i

Bryssel trak Aksel til sig og
der var han i 8 måneder, og
så gik turen til Byernes by,
Paris, derfra til Lyon, Genf, Lausanne videre til alle
navers mål Kreuzlingen-Konstanz, hvor han rigtig
følte sig hjemme.
Men Aksel huggede en dag sin sæk og tog til Mün¬

chen, Leipzig og videre til Berlin, men vendte dog til¬
bage til Leipzig, videre til Dresden, Bøhmen, Karlsbad.
A. P. måtte en lille tur hjem for at være soldat, men

han havde dårligt fået smidt trøjen, førend han atter
var på valsen. Sydover igen og der blev han til krigen
kom, så syntes Aksel, at nu var det på tide at komme
hjem at se til pigen, der ventede derhjemme, ja, det
kan der komme ud af at skulle hjem og være soldat.
Godt det samme ellers havde vi måske ikke fået Aksel
hjem igen. Men Aksel ville nu se Danmark, nu kendte
han Europa, og så tog han Danmark på kryds og
tværs, var på Gråsten slot for sin mester et % år.
Men Aksel taler gerne om den tid, da han var med

til at gøre en ny hest på Kongens Nytorv, og der kun¬
ne sidde 4 mand inden i hesten og få sig et slag kort
og en bajer.
Aksel har været et trofast medlem af Naverproppen

gennem 38 lange år og dette har for A. P. været noget
af en kæphest.
Som trofast medlem af C.U.K, ønsker vi dig hjerte¬

lig til lykke med jubilæet og alt godt fremover. Jubila¬
ren vil blive fejret ved en æresaften i Berejstes hus.

C.U.K., Københavns afdeling.
P. b. v. Erik P. Hansen, sekr.

Hovedbestyrelsen bringer Stines Hansen, Århus, og
Aksel Pedersen, København, sin hjerteligste lykønsk¬
ning med jubilæet og takker for god indsats i vor
organisation.

For hovedbestyrelsen for C.U.K.:
Jens Jørgensen, Waldemar Petersen,

formand. sekretær.

Glædelig jul! Godt nytår1
Vi ønsker alle medlemmer af C.U.K, en god og glæ¬

delig jul samt et godt nytår med tak for det gode sam¬
arbejde i det forløbne år. Særlig tak til bestyrelses¬
medlemmerne i de forskellige afdelinger for godt ud¬
ført 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.

FORENINGSMEDDELELSER

Aalborg. Søndag den 1. november fejrede vi vor 41-
årige stiftelsesfest og samtidig C.U.K.s 60 års jubilæ¬
um; der var god tilslutning. Formanden, Aug. Larsen,
bød forsamlingen velkommen. Louis Svendsen talte
for 60 års jubilaren, Jens Møller talte for kammerat¬
skabet. Blandt andet havde Mads Andersen, Ammen-
torp og Niels Kjeldgaard ordet. Niels gav flere af sine
glansnumre. Festen endte med en svingom, hvor Thy¬
kær var kapelmester.
Med kraftig naverhilsen. Louis Svendsen.

Frederiksværk. Generalforsamling den 7.-11.-59. —
Formanden, Lauritz Pedersen, bød velkommen. Til di¬
rigent valgtes Preben Larsen.
Formanden gav en række oplysninger om det, som

var passeret i det sidste halve år, og kassereren, Ma¬
rius Andersen, oplæste regnskabet. Begge dele god¬kendtes. Valgene var alle genvalg. Kasserer Marius
Andersen, næstformand Tage Nielsen, bestyrelsesmed¬
lem Jens Jørgensen og som revisor Aage Christensen.
Kassereren blev valgt for lVz år.
Og så er der jo C.U.K.s jubilæum, som hos os fejres

lørdag den 5. dec. på hotel Frederiksværk. Vel mødt.
Med naverhilsen. Erik Hansen, sekretær.

Düsseldorf. Lørdag den 14.-11. havde vi vores hule¬
aften hos Jupp Wienen, og svende samt gæster, som
kom både fra Düsseldorf, Wuppertal og Luxembourg,har været enige om, at det har været en hyggelig af¬
ten med udveksling af masser af erfaringer.
Undertegnede oplyste, at han har haft en del kor¬

respondance med de tyske myndigheder angående op¬
holdstilladelse, og det svar han fik, har ikke været
helt tilfredsstillende, men der ventes endnu et brev,
og når dette svar skulle være negativt, vil underteg¬nede henvende sig til det tyske håndværksrådet.
En malersvend fra Hillerød, var ankommen til Düs¬

seldorf, han søgte om indrejsetilladelse til Tysklandallerede i Danmark hos det tyske konsulat og det tog
ham over 10 uger.
»Dansk Termoplastik Industri A/S«, som gæstede

Kunststofudstillingen i Düsseldorf, forærede til alle
aktive svende en nylonkam, som blev uddelt på denne
aften.
Næste gang vi kommer sammen i hulen, fejrer viC.U.K.s 60 års jubilæum, og det er den 5.-12. Sikkert

får vi en god aften ud af det, idet vi allerede har an¬
meldelse af nogle svende fra Luxembourg, som delta¬
ger i denne festaften.
Med naverhilsen. Otto Kröll.

Hillerød. Lørdag den 14.-11. åbnede næstformand
Kai Fønss Bach hulemødet, idet Waldemar Petersen
var forhindret. Med en tak til Hammeleff, fordi han
havde det store ålegilde hos sig, og en lykønskning tilWilliam Andersen for de 60 år, gled man over i de to
arrangementer. Torsdag den 3. dec. på hotel Leiders-
dorff kl. 19 fejrer vi C.U.K.s 60-årige jubilæumsfest,
og torsdag den 17. dec. kl. 19,30 afholdes klubbens
store gåse- og andespil på gæstgivergården »Sjælland«.
Vi anbefaler, at man begge steder møder op i stort tal.
Med naverhilsen. Chr. Stentoft, sekr.



ivpuenhavn. Lørdag den 17. oktober afholdt vi atter
en af vore store teateraftener, der var godt besøgt, og
det var et stykke, »Telefon-Ane«, der fik latteren til at
rulle under hele forestillingen. Ja, svende, tag jer i
agt for piger som Telefon-Ane — og så var der som
sædvanlig, når naverne har fest, bal til den lyse mor¬
gen. Ja, de naver de kan feste.
Generalforsamling afholdtes den 24. oktober i Be¬

rejstes hus. Formanden, Knud Lønstrup, bød velkom¬
men. Til dirigent valgtes Roslev, som gav ordet til
sekretæren, der oplæste protokollen, der blev enstem¬
mig godkendt, ligesom regnskabet blev enstemmig
godkendt. Lønstrup aflagde derefter beretning for det
forløbne halve år, der også blev godkendt.
Alle valg til Klubben og H.B. blev genvalg, hvilket

beviser, at medlemmerne har været tilfreds med det
arbejde, der er udført af de siddende bestyrelsesmed¬
lemmer.
Jubilæumsfesten blev diskuteret ivrigt fra mange

sider, men det besluttedes at lade bestyrelsen ordne
det fornødne, derfor er den valgt.
Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten

takkede for god ro og orden, og med »Svende, når
vårsolen vinker«, sluttede mødet.
Københavns afd. og Byggefonden afholdt sit store

andespil den 7. november med hver en tomme besat,
det gamle ord, hvor der er hjerterum er der husrum,
kom rigtig på sin plads denne aften — utroligt, at vi
kunne være der allesammen, men det var de mange
fine gevinster, der trak fuldt hus.
Gevinst både på 1 række, 2 rækker og hele pladen,

ja, det er det man kalder valuta for pengene.
Der var mange, der fik sig en billig søndagsmiddag

med hjem den aften.
Med kraftig naverhilsen. Erik P. Hansen, sekr.

Odense afdeling afholdt hulemøde lørdag den 14.-11.
hos Ras i Pantheonsgade. Vor nye formand, W. Wulff,
åbnede mødet og bød velkommen til de altfor få na¬
ver, som var mødt op. Oplæste dagsordenen, som be¬
stod af vor tilstundende jubilæumsfest den 5. decbr.
samt vor 46 års stiftelsesfest, der afholdes samtidig.
Festen holdes i hulen i Pantheonsgade lørdag den 5.
dec. kl. 18 præcis med spisning. Menuen består af re¬
velsben med pølser samt en osteanretning. Bagefter
musik og dans m. m. Spisningen koster 7Vi kr. pr.
deltager, så alle gode naver her må deltage med da¬
mer og bedes påtegne sig hos Vendeltorp, Kochsga-
de 7. Derfor mød op alle gode naver og navinder til
en hyggelig aften.
Stemningen blev efterhånden ret god inden vi slut¬

tede med sang og klang.
Velkommen til festen!
Med kraftig naverhilsen. Lauritz Laursen.

Silkeborg. Vort månedlige navermøde var godt be¬
søgt, de yngre kræfter som er kommen ind i afdelin¬
gen, virker oplivende på vi gamle svende, så vi liver
op og bliver unge igen. Da formanden var lovlig for¬
hindret i at møde op, bød næstform. Christensen vel¬
kommen, og efter at forskellige svende havde udtalt
sig ang. jubilæet, blev det vedtaget at markere festen
ved en særlig sammenkomst lørdag den 5. dec. med en
fin sildeanretning plus diverse, altså en mandeaften,
hvortil vi forventer stor tilslutning; husk svende, vi
får et tilskud på en hel femkroneseddel, vi glæder os.
Mødet den 12. dec. er altså annuleret, husk det. Den
5. dec. bliver vor sidste mødeaften i år.
Vi havde som sædvanlig en mægtig aften med sang

og bægerklang, løgnehistorier af tildels vores næst-
fmd., og sekretær, maler Krølle, de svor på sandheden,
men alligevel, 1—2—3 o.s.v., og så sang vi igen og så
løj de igen, vor kasserer snakkede jubilæum og naver¬
stævne uafbrudt, kun en gang imellem afbrudt af et
»Hold kæft« fra vor gemytlige bryggeriarbejder Villy.
Næstfmd. Christensen var forsanger både i fis-mol og
i andre durer. En herlig aften.
Men altså svende, det er den 5. dec. på Forsamlings-

bygningen det foregår, kl. 20 pr.
Og hermed en glædelig jul og et knippel godt nytår

til alle naverbrødre hjemme og ude, fra Silkeborgs
glade naverlag.
Med kraftig naverhilsen.

P. Skole Jensen, sekretær.

Slagelse. Lørdag den 5. dec. holder vi C.U.K.s 60 års
jubilæum med damer i hulen, vi mødes kl. 19,30 og der
serveres kotelet med brune kartofler og ostemad. Vi
holder et amerikansk lotteri, der bortloddes en dejlig
fed and.
Naver, nu tager vi pigen med hen i hulen og får en

god fest til ære for vor dejlige forening C.U.K., og
som det er dig bekendt, giver C.U.K. 5 kr. til hvert
medlem (ikke damer). Vi mødes lørdag den 5. dec.
Med naverhilsen. Knud.

Stockholm. Hermed sender vi en lille rekord. Den
23.-10. mødtes vi i hulen til svendeaften. Humøret var
højt, pølserne var varme og snapsene kolde. Aftenen
forløb med naverspind og-glade minder. Grunden til
svendeaftenen var den, at en af vore naver fyldte 50
år, men vi fik desværre ikke lejlighed til at gratulere
ham — vi havde nemlig glemt at sende bud efter ham,
førend den samme dag, og da det ikke lykkedes at få
fat i ham, men nu sender vi ad denne vej en farende
svends lykønskning med dagens tillykke med de 50,
Kristian Sørensen.
Lørdag den 31.-10. holdt vi på »Ingarö« den traditio¬

nelle gåsemiddag, 27 svende og svendinder, som takket
være vore 3 store fede gæs og Hans Høvding og søster
Else, som varede til de små timer.
Programmet for december er C.U.K.s 60 årsdag den

11. december, som bliver afholdt i hulen, så mød nu
op og lad os hædre vor organisation på bedste måde.
Vær hilset den 11. dec.
Med naverhilsen. Poul Mark Olsen, sekr.
Vancouver afdeling sender alle medlemmer hjemme

og ude de bedste ønsker for julen og det nye år. Ar¬
bejdsmulighederne har været gode i 1959, alle 21 med¬
lemmer har haft godt arbejde. Den 14. nov. har vi
danseaften, mortensaften, den 4. dec. fejrer vi så
C.U.K.s 60 års dag her i byen. Kassen giver middag i
Chinatown, det er en stor danserestauration her i
byen.
Vi venter at se nogle nye emigranter herovre i 1960,

der er altid noget at bestille for en dygtig håndvær¬
ker; husk endelig at tage undervisning i engelsk, og
hav også værktøjskassen i orden!
Med naverhilsen. Ferdinand.

Vejle. Den 13.-11. afholdtes medlemsmøde. Den nye
formand, Aage Hansen, åbnede mødet og man sang en
af vore naversange. Der var ikke noget særligt at
drøfte, udover C.U.K.s 60-årige jubilæum lørdag den
5. dec. Det besluttedes at begynde kl. 18 med en spis¬
ning: koldt bord med varm ret å 8,50 kr. pro persona.
Tegning til kassereren.
Vel mødt på café Nørretorv den 5. dec.
Med naverhilsen. Vilhelm Nielsen.

Zürich. Vi fejrer vor julefest i Zunfthaus z. Schmie¬
den søndag den 13. dec. med juletræ og nissemand.
Hr. ambassadesekretær Harth og frue fra Bern kom¬
mer til stede. Vi håber at få en god fest.
Med naverhilsen. Hans Rasmussen.

Med naverhilsen og en rigtig glædelig jul og et godt
nytår ønskes alle naverne i ind- og udland.
Louis Svendsen. Jens Møller Jensen.

»Ikaros Hav« — hvem vil med?
Den berømte rejsebogsforfatter Göran Schildts sid¬

ste bog på Gyldendal »Ikaros Hav« præges af sol, livs¬
glæde og feriestemning. Det er en bog, som mange af
os, der har tid til det, vil kunne opleve.
Denne gang starter Göran Schildt i Venedig, fort¬

sætter til Jugoslavien, hvad han sandelig ikke bliver
titoist af, sejler dernæst langs den dalmatiske kyst og
gennem den korintiske bugt ud i Ægæerhavet. Senere
går turen til Tyrkiet og Syrien. Undervejs besøger vi
bl. a. en række klassiske helligdomme, hvis historie
Göran Schildt med vanlig verve gør levende for læse¬
ren, den rest af det gamle Byzants, som nu udgøres af
den ejendommelige munkerepublik Atos, og det øde og
vejløse Sydtyrkiet, den mindst besøgte, men efter for¬
fatterens mening smukkeste egn af Middelhavslandene.
Som altid giver Göran Schildt os del i en omspænden¬
de viden, der aldrig meddeles på nedladende måde,
men således, at læseren drages direkte ind i oplevel¬
sen.
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Dansk møbelfabrik opføres i München
Møbelfabrikken »Jofa« i Slagelse, der tidligere på

året etablerede en licensfabrik i Birmingham, er for
Øjeblikket i gang med at opføre en fabrik i München
for ikke at risikere at blive lukket ude fra »De Seks«.
Specialmaskinerne til den tyske fabrik gøres i disse
dage klar på virksomheden i Slagelse. Fabrikken i
München skal til at begynde med fabrikere 1000 tabu¬

retter om dagen, senere føjes stole- og bordfabrikation
til.
Fabrikken i Slagelse har gennem længere tid dæk¬

ket det meste af verdens forbrug af pinde til is, men
nye markeder for møbelproduktionen har næsten
sprængt rammerne. For nylig udvidede man med en
filial også i Slagelse, og om kort tid kan man desuden
indvie Danmarks første fabrikshaller efter harmonika¬
systemet. De vil, når de ved juletid står færdige, kun¬
ne udvides efter behovet.

En langstrakt hævn
Sammen med en ven gik han ned i Grog-Keller, Mi¬

chaels Eck på Georgs Platz i Hamborg. Da de hver
havde drukket et glas øl og skulle betale, kom værten
hen til bordet og sagde:
— Så er det 25 pfennig ekstra for hvert glas.
— Hvorfor i alverden er det det? spurgte de.
— Fordi jeg kan høre, De er danske. Alle danske

gæster skal betale 25 pfennig ekstra for øl.
Så slog værten sig ned ved bordet og forklarede, at

lian var meget sportsinteresseret og derfor ofte kom
til Danmark. En dag havde han fået en bøde på 300
kroner for at køre for hurtigt gennem Køge. Han gik
personlig op til politimester Vagn Bro og protesterede.

— Deres protester hjælper ikke, havde politimeste¬
ren svaret.

— Godt, sagde den tyske restauratør. Så skal alle
danskere betale 25 pfennig ekstra for øl hos mig, ind¬
til bøden er betalt.

De to navercyklister fra Aalborg
havde succes i Wien

I Wien. Ja, da det for os to 73-åri-
ge navercyklister, snedkerne Louis
Svendsen og P. Møller Jensen, Aal¬
borg, nu var udsigt til ca. 12—14
dage i Wien, så vågnede vi søndag
den 29. juni 1958 lettet op. Vi havde
jo nu hos den ene plejerpige 8 dage
til gode. Vi skal i eftermiddag hen
til den anden plejerpige, jeg har her
1 Wien, hun hedder Ingrid Bausbeck
og bor i Giselbergasse 4. Ja, også
hende blev vi inviteret til i 8 dage!
Vi var samme eftermiddag i kæmpe¬
hjulet, som hedder Wiener Riesen¬
rad. Det koster dyrt at komme der¬
op, 5 Schilling pro persona, men vi
skulle med derop; det var vel nok
en herlig udsigt over Wien med sine
2 mill, indbyggere. Da vi gik traf vi
i trængselen to Zünftgesellen, de var
tømrere, med blå slips på, de var
altså Rolandsbrüdre, vi hilste på
hinanden, og de så, at vi havde na-
vernålen på, sagde de på dansk, her
i Wien eroder ingen hule, de havde
begge to været i København, de hav¬
de nu fået arbejde her i Wien.
Tirsdag den 1. juli, efter at vi hav¬

de skrevet hjem til familien i Aal¬
borg, blev der ringet på døren, det
var to herrer, der spurgte mutter,
om der her boede to danske cykli¬
ster. De to herrer viste sig at være
bestyrelsesmedlemmer i cykleklub¬
ben i Wien. De spurgte os ud om
mange ting, så spurgte de os ud om
hvor lang tid vi har haft til Wien.
Vi har haft 5 uger om at køre de
2000 kilometer. Nej, sagde de, der er
mindst 2500 kilometer, og hvor gam¬
le er det I er? Vi er begge to 73 år.
Ja, det er godt kørt, sagde de, om
ikke vi hellere ville have været med
toget? Nej, sagde jeg, for mit ved¬
kommende er det en jubilæumstur;

det er 50 år siden jeg gik den sam¬
me tur til fods. Vi fortalte så om,
hvad vi havde oplevet på turen. Ja,
sagde de, det er meningen, at cykle¬
klubben ville fejre os ved en æres-
aften, men det skulle vi få nærmere

>vDen farende Svend« som julegave.

Jeg udfører den farende svend,
som vist på billedet, den er farve¬
lagt, højden er 35 cm og prisen 27
kr. plus porto.

Åxel Pedersen, stukkatør.
Bogenæsvej 14, Husum, København.

Telf. BElla 36 29.

besked på, og på gensyn, tog de af¬
sked med os.

Onsdag den 2. juli kom forman¬
den for cykleklubben, Ludwig Stece-
vicz, og havde en meddelelse med,
som vi akcepterede. Den lød:
»Arbeitsgemeinschaft Fahrrad¬

wirtschaft, Ludwig Stecevicz. Zu er¬
reichen bei, Sportsredaktion »Neues
Österreich«, Wien 7, Seidengasse 3.
Liebe dänische Freunde!
Obige Gesellschaft veranstaltet zu

Euer geglüchten Reise Aalborg—
Wien, mit der Wiener Sportspresse

Enhver berejst
i ind- og udland bør være
medlem af navernes interna¬
tionale organisation:

C. Ü. K.



det skulle vi nok få. Der var et mu¬
sikkapelle, og der var jo også vor
underholdning, med fotografer, og
flere gange blev vi fotograferet. Der
var vin, og så var det at der kom et
dansk selskab hen og præsenterede
sig. Det var Ellen og Evald Rasmus¬
sen, Birgit og Hans Rasmussen fra
Amager; vi kom nu i selskab- med
dem. Og efter alt dette blev det luk¬
ketid og formanden kørte os hjem.
Lørdag den o. juli var der stor op¬

standelse. Vi blev vækket kl. 7 og —

efter fredagen — kun komme til at
sove 4 timer. Vi skulle være hos by¬
ens borgmester kl. 8,15, og vi var
der til tiden. Jeg overbragte så en
hilsen fra Aalborgs borgmester, og
borgmester Franz Jonas spurgte os,
om der var noget vi ville se. Ja,
opera, så blev det bestemt, at vi lør¬
dag den 12. juni kunne få 5 billetter
dertil. Borgmesteren spurgte om,
hvor lang tid vi havde haft til at nå
Wien, og som minde fra Wien kom
han med en stor mappe med 12 olie¬
trykte billeder fra Wien, og en min¬
dre mappe med seværdigheder i Wi¬
en. Besøget lier varede kun godt en
halv time.
Søndag den G. juli kaldtes der på

os kl. 6, for i dag løber den 10. øst¬
rigske rundfart af stabelen, og efter

aftale skulle vv +æte -etd rådhuset
kl. 8 med cyklerne. Vi fik cyklerne
op af kælderen, og »på gensyn« kør¬
te vi til rådhuset. Da vi ankom der¬
til var hele rådhuspladsen fyldt med
cyklister af alle nationer, og Dan¬
mark repræsenterede Jens og jeg.
Der var mange svenskere mødt, en
masse biler stod i kø, og der var
mange radio- og fjernsynsvogne; vi
blev fotograferet gud ved hvor man¬
ge gange, og til sidst blev vi fotogra¬
feret i spidsen for alle cyklisterne,
som vi skulle føre til start. Nu kom
borgmesteren hen og hilste, han
havde startflaget i hånden og sagde,
at nu skulle vi være klar til start,
og han talte til tre, så sænkede han
flaget, og afsted for Jens og jeg i
spidsen for hele feltet. Vi havde få¬
et besked, at når vi kom til Parla¬
mentsbygningen, skulle vi dreje af
til højre; på hele strækningen var
begge fortove fyldt med tilskuere,
som hylede og klappede, da de så
Jens og jeg i spidsen i valsedragt,
men i løbet af nul komma fem var
alle cyklisterne kørt forbi os, vi
drejede så af til højre, og så var det
løb kørt.
Da vi kom hjem, fortalte mutter

os, at hele kvarteret her var bygget
af den svenske stat, alle gader her

har svenske navne, som f. eks. Mal¬
mögasse, Upsalagasse, Göteborggas¬
se, Richard Malmströmsgasse og
Stockholmerplads o.s.v.
Mandag den 7. juli lå der besked

til os om at komme op på bladet
»Samstag«, de ville gerne hilse på
os. Vi kom derop og der kom straks
vin og øl på bordet, og vi måtte nu
fortælle om vor tur til Wien, og blev
fotograferet flere gange.
Ja, nu har vi gået i Wien og fået

set en masse, truffet mange bekendt¬
skaber til vor vært og værtinde, nu
var det blevet lørdag og vi skulle
være i Volksoper kl. 19. Vi vakte
megen opsigt, da vi ankom til teat¬
ret, da Jens og jeg var i valsedragt
og høj hat og valsestok. Vi så den
dejlige operette »En nat i Venedig«,
en 3 akter, som varede 3 timer. —
Hver plads kostede ellers 15 schil¬
ling.
Søndag den 13. juli. Ja, nu gik det

jo med at pakke, og det hele skete
stemningsfuldt. Alle vore venner
kom nu med noget, der skulle være
morsomt at pakke ud i Aalborg, der
var også sørget for god madpakke,
incl. 2 fl. cognac, så vi var enige om,
at det blev en fin-fin afskedsfest fra
Wien. (fortsættes).

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

Sammenkomst 2. og 4. fredag i hver måned

I Malmö modes naverne i hulen i

Värdshuset Bägaren,
Södra Vallgatan 5. Tlf. 23108.

Rudolf Nilsson, medlem af C. U. K.

. statsautoriseret elektroinstallatør

7/9/7/invtl ÅlAnWZØVi HostruPvéi 12- Hillerød. Tlf. 1340W/ imwtl Elektrisk lys og kraft. — Medlem af C.U.K.

RADIO
FJERNSYN

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 »Vel rene Qlas«
Nørrebrogade 64, København N

Byens bedste fadøl
Samlingsted for gamle naver

Ove Andersen

Berejstes Hus
Emiliegade 7 . København F.

anbefales til
familie- og foreningsfester

Indtil 100 pers.
Telf. Inspekt. C. 4900. Aften C. 4943

Besøg Hillerød
og nyd kaffen eller middagen på

Hotel Ceidersdorfå
vis a vis Frederiksborg slot

Tlf. 38 (flere ledn.)
Værelser med al komfort.

Selskabslokaler.

Sale til fester, kongresser og lign.

Hotel Strandborg
Strandgade . Frederiksværk

Tlf. 293

Propre værelser . Godt madsted
Have . Hyggelige lokaler . Billard

E. Petersen

Vi byder de skandina¬
viske håndværkersvende

velkommen

RESTAURANT

Zur »Neuen Welt«
Lutherstrasse

KIEL

Birkerød Bogtrykkeri
Telefon Birkerød 458

teLn TRYKSAGER
nj til ethvert formål

Kai Fønss Bach
Medl. af C. U. K.

Agitér for C. U. K.

Afregningskupon til C. U. K., hovedkassen
Opgørelse over afdelingens fest i anledning af C.U.K.s 60 års jubi¬

læum den 3.-12.-1959. Festen afholdt den medlemmer udbetalt
af hovedkassen å ialt

Afsendt til HK den Formand. Kasserer.



HANS JØRGENSEN
Sadelmager og
Tapetserermester
Frederiksværksgade 21
Hillerød 256

OLE's KONDITORI
O. P. Larsen
Slotsgade 1
Hillerød 149

Hillerød
O. BENGTSSON
Isoleringsmester
Bakkedraget 13

I VIGGO OLSEN
Tømrermester
Hostrupsvej 6
Hillerød 652

Hillerød 20 07
Isolering af Koldt- og
Varmtvandsanlæg KØLER og TANK. FREDERIKSBOEG

ELVIR LARSEN
Malermester

Fredensvej 24
Hillerød 20 49

AUTO-SERVICE
Frederiksværksgade 43
Hillerød 15 81
Køb og Salg af nye og
brugte Biler
Motorcykler — Traktorer

Aamosevej 22
Hillerød 26 41

JENS SØRENSEN
Isoleringsmester
Horsevænget 17
Hillerød 16 19

POULSEN & HANSEN I
Volks Wagen VW
Slangerupgade 37
Hillerød 1115

HILLERØD LIGKISTE¬
MAGASIN
L. P. Rasmussen
Snedkermester
Værksted: Grønnegade 19
Nyhuse Hillerød 805
Privat Hillerød 6

AA. HANSEN
Glarmester
Hostrupsvej 9
Hillerød 272

DOMI — SERVICE
aut. DOMI-Forhandler
Emil Olsen
Slangerupgade 6
Hillerød 96

HILLERØD FÆLLES¬
BAGERI A/S
Slangerupgade 22
Hillerød 334

WAGNER JENSEN
Skræddermester

Frederiksværksgade 25 MELSKEN's FARVER
Kemikalier
Slotsgade 44
Hillerød 81 — 82

ALEX CHRISTENSEN
& SØN
statsaut. Elektroinstallatør
Torvet 9
Hillerød 371 — 23 71

1 Hillerød 25 94 SKINDKÆLDEREN
Ole Larsen
Byens største Udvalg i
Lædervarer
Slotsgade 38
Hillerød 75 — 257

1 HILLERØD AUTO-
SPRØJTELAKERERI
Roskildevej 19
Hillerød 19 68 ERIK PETERSEN

aut. Elektroinstallatør
Skansevej 12
Hillerød 22 30

HILLERØD TRÆLAST¬
FORRETNING
Viggo C. Levinsky
Etableret 1880
Slotsgade 25
Hillerød 68 — 468

SØREN IB
Snedkermester
Hansensvej 10
Hillerød 30 11

FIRMA
PETERSEN & DRÆBY
Instrument-Fabrik
Buevej 1
Hillerød 1711

HENNING OLSEN
aut. Elektroinstallatør
Frederiksværksgade 11 A
Hillerød 481

AUG. PETERSEN
Blikkenslagermester
Petersborgvej 22
Hillerød 20 70

WERNER PETERSEN
Malermester
Hostrupsvej 29
Hillerød 26 90

LAUR. LARSEN's EFTF.
Entreprenør
Viggo Jensen
Vinkelvej 15
Hillerød 865

CARL CHRISTENSEN
Murermester
Chr. IV's Vej 1
Hillerød 100

AA. LARSEN
Alb. Andersens Eftf.
Blikkenslagermester
aut. Gas- og Vandmester
Møllestræde 6
Hillerød 24

FREDERIKSBORG
RAMME- og KEHLE-
LISTEFABRIK
E. H. M. Schell
Godthaabsvej 1 A
Hillerød 18 79

SLOTSKONDITORIET
H. Larsen

Slotsgade 36
Hillerød 1109

F. JENSEN
Sten- og Billedhugger¬
mester

Frederiksgade 6
Hillerød 52

CHR. KIELBERG
Tømrermester
Kirsebærbakken 3

Hillerød 271

HILLERØD MASKIN¬
SNEDKERI
Chr. Hansen
Slangerupgade 4
Hillerød 1140

P. L. LARSEN
aut. Elektroinstallatør
Slotsgade 45
Hillerød 824

Helsingør
LARSEN & SVENSSON's
MASKINSNEDKERI
Aamosevej 4—6
Hillerød 641

AAGE JENSEN
Bygnings- og
Maskinsnedkeri
Løngangsgade 25
Hillerød 651

POUL LARSEN
Entreprenør
Aut. Kloakmester
Stubbedamsvej 72
Helsingør 2114 39

POVL CHRISTIANSEN
Tømmerhandel
Carlsbergvej
Hillerød * 33 33
Trælast og
Bygningsartikler

TH. HUSTED
Urmager og Optiker
Slotsgade 59
Hillerød 12 59

JØRGEN NIELSEN I/S
Murermestre
Allegade 12
Helsingør * 2110 49

C. ANDERSEN & CO.
Malerfirma
Slangerupgake 20
Hillerød 1916

E. SANDBERG
Faglært Buntmager
Nordsjællands største
Udvalg i Pelsvarer
Helsingørsgade 17
Hillerød 28 38

FREDERIKSBORG
ORGELBYGGERI
Troel Krohn
Slotsgade 67
Hillerød 18 12

HELSINGØR
ELEKTRO SERVICE
Villy Ravn
Willemoesvej 6
Helsingør 21 06 98
Værksted: Sabroesvej 1 B

SVEND AAGE PETERSEN
Kunstdrejer
Slotsgade 43
Hillerød 18 40

CARL PETERSEN & SØN
Glarmestre
Eget Glassliberi
Slotsgade 10
Hillerød 111

FREDERIKSBORG
METALSTØBERI
Møller Andersen &
Saabye Christensen
Blytækkervej 7
Hillerød 26 47

HENNING HANSEN
Blikkenslagermester
aut. Gas- og Vandmester
Slotsgade 24
Hillerød 216

HALDUR CHRISTIANSEN
Tømrer- og
Snedkerfirma
Sudergade 13
Helsingør 21 0144FARVEHUSET

Erik K. Pedersen
Tapet og Farve
Fagmæssig Vejledning
Persienner - Rullegardiner
Skansevej 8
Hillerød 18 65

UitDK, BACH

Blikkenslagermestre
aut. Gas- og Vandmester
Pilevej 9
Hillerød 1919

ALB. GØTZE
Glarmester
Frederiksværksgade 11 A
Hillerød 32

OVE HANSEN OG SØN
Malermestre
Erik Hansen
Marienlyst Alle
Helsingør 21 07 54

G. JUEL LARSEN
& SØNNER
ved Kai Larsen
Sadelmagere & Tapetserere
Helsingørsgade 5
Hillerød 318

POUL E. LANG
Motorcykler
NSU — PRINZ
Roskildevej 33
Alle Reparationer udføres
Hillerød 13 87

MASKINSNEDKERIET
»MØLLEDAL«
Bonde Jensen & Thomsen
Esromvej 9
Helsingør 21 0410

KERN-HANSEN
Urmager — Guldsmed
Slotsgade 5
Hillerød 299



ADOLPH ANDERSSONs
MODELSNEDKERI
Elmegade 5
Nora 6708
Modeller til Jern- og
Metalstøberier

FRANKS METALVARE¬
FABRIK
Kløvermarksvej 32
Sundbv 96

WILLY HANSEN
Tømrermester
GL Kongevej 135 A
Hilda 1129

AA. NIELSENs MODEL¬
SNEDKERI A/S
Svanevej 2 - TAga 60 48

Nyhavns Færgekro

Nyhavn 5. Telefon Byen 35766
1. kl's køkken og betjening

Holger Jensen. Medlem af C.U.K.

KInventa
L,ysnær 31 . Herlev

Telf. 94 27 90

ANDERSENS METAL¬
VAREFABRIK

Roskildevej 156
Frederikssund 1189

AXEL NIELSEN
Smedemester
MASKINFABRIKEN
Valby Tingsted 2-4
Valby 854

Helsingør

ERIK A. SELANDER
Tømrermester
Stubbedamsvej 26
Helsingør 2111 63

SVEND AAGE NIELSEN
Murermester
Trykkerdammen 10
Helsingør 2120 46

HERMAN HANSEN
Tømrermester
Viborgvej 13
Helsingør 21 26 28

FR. HANSEN
Snedkermester
Set. Annagade 45
Helsingør 2111 79

AUTOHJØRNET
K. Hansen

Rosenkildevej 33
Helsingør 21 22 05

C. SCHMIEGELOW & CO.
Kleinsmedie- og
Karosseriværksted
Skt. Olaigade 49
Helsingør 2102 78

MARTIN JØRGENSEN
Malermester
Lerbakken, Gurrevej 157
Helsingør 21 32 23

MEINHOLT MOTORS
Elektromotorer
Fiolgade 22
Helsingør 2123 30

HELSINGØR FARVE-
TAPETHANDEL
Aage Peter
Bjergegade 10
Helsingør 21 03 22

og

MASKINSNEDKERIET
HAMLET
Esromvej 98
Helsingör 2118 18

AUTO SHOP
N. Rasmussen
Marienlyst Alle 3
Helsingør 21 08 50 - 21 08 51
Største Rep.-Værksted
Aut. General Motors Forh.

Skibsventilatorfabriken
»EXPRES«
K. Sprenger
Kongevejen 52 B
Helsingør 2107 07

NORDSJÆLLANDS
BETON - INDUSTRI
Svend Hansen

Esromvej 96
Helsingør 2120 24

HELSINGØR AUTO-
ELEKTRO
W. Krag Hansen
Auto-elektrisk Værksted
Stengade 5
Helsingør 2119 75

AUTO-CENTRALEN
»HELSINGØR«
C. Johansen
Trækbanen 11

Helsingør — 2110 40

G. NIELSEN
Blikkenslagermester
Pontoppidansvej 15 A
Helsingør 21 24 63

LYSE & JØRGENSEN
Gardiner - Persienner

Boligmontering
Sudergade 16
Helsingør 21 02 30

B. V. Sennefelder & Co.
INSTALLATIONSFIRMA
Fiolgade 12
Helsingør 2114 88

E. MOURITSENS
KAROSSERIVÆRKSTED
Mads Holmsvej 4—6
Helsingør 2127 20

Møbelpolsterfirmaet
HARTMANN PETERSEN
Sudergade 4 A
Helsingør 21 29 86

DRESDNER BAGERIET
A. A. Jensen
Rosenkildevej 23
Helsingør 2102 58

KERAMISK

FORBUND
Sdr. Fasanvej 10

THORKILD S.
RASMUSSEN

Murermester
Glentevej 54
TAga 360

»S IM O«
aut. Ford Forhandler
Finsensvej 50
C. 26 04

MASKINFABRIKEN
»MICROMAX..
Knapholm 7 - Herlev
Telf. 94 24 00

ROBERT RASMUSSEN
Malerfirma
Skt. Gertruds Stræde 6
C. 202 — 11.302

GLADSAXE MASKIN¬
SNEDKERI og LISTE¬
FABRIK A/S
Vandtaarnsvej 114
Søborg 13 14

P. RASMUSSEN
& SØNNER
Peder Skramsgade 7
Minerva 22 60

Grundlagt 1896
Linoleum — Parket

C. L. CHRISTENSEN
& SØNNER
Glarmestre
Kronprinsensgade 33
FAsan 468

P. THØGERSEN's
BOGTRYKKERI
Købmagergade 62—64
BYen 24 96

TAL MED OS OM LIM
Nordisk Trading
Hellerupvej 18
HEIrup 37 37

HANS V. LARSEN
Tømrermester
Carl Langesvej 54
Valby 87 26 x

»J O T E X«

Værktøjsfabrik
Brostykkevej 180
Hvidovre — Tlf. 78 19 36ä

AAGE BRUUN & CO.
Trævarefabrik
Set. Pederstræde 10
BYen 20 79

POUL KNUDSEN
Malermester
Højkær 37 pr. Valby
Tlf. 75 28 75

N. A. JACOBSENS
MASKINFABRIK
Poppelgaardsvej 4
Søborg 62 21

HELGE RASMUSSEN
Elektroinstallatør
Østergade 14
Hedehusene — Tlf. 58

P. JACOBSEN
Smedemester
Vinkelvej 8
Fredensborg 318

JOTEX
Værktøjsfabrik
Brostykkevej 180
Hvidovre — Tlf. 78 19 36

NØRREBROS
KAROSSERIFABRIK
Industrivej 46 — Glostrup
Tlf. 96 29 60

SØRENSEN
& JOHANSSON

Murermestre
Gladsaxevej 107
Hyrdevangen 100
Søborg 45 36

LYNGBY MØBEL¬
MAGASIN
Snedkermester
Hans Nielsen

Lyngby Hovedgade 26 A
Telf. 87 0105

SMEDEFIRMAET
»K E N«

Kaj E. Nielsen
Poppelgaardsvej 14
Søborg 68 68
HØRSHOLM SMEDE- og
MASKINVÆRKSTED
Arthur Anderfsen
Ørbækvej 3 — Hørsholm
Tlf. 61

KØB
DANSK

ARBEJDE


