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cSocø og Omegn" 
(Fortsat fra forrige Nr.) 

meligt. Det er for Re ten en lille koket Mave, 
han har, den skyder saadan pludselig og umoti
veret frem, og er an kaffet udelukkende som 
Spildebakke - til Brug ved H. B. festlige 
Sammenkomster. Om lidt vil han underltolde 
Selskabet med sin mukke Sang: ,I St. Ger
trudsstræde o. s. v. « , som han har indstuderet 
paa Gadehandlernes Raabeakademi. Vi har 
mange I ydelser til Gode! ,- Men Kann han 
var hyggelig - nu er ltan steget saa højt paa 
Rangstigen, at det vel snart er Blasfemi at tale 
om ham. - Men sikke en Tegnebog han havde, 
han var aldrig bange for at give Snaps til 
Maden. - Men Schmidt, tal bare ikke højt om 
det - han ta'er en stor Kuffert med til Tegne
bogen, han har endnu ikke faaet sat Exstra
lomme paa - han skal ligefrem inspireres ti I 
at give Snaps. - Kann ventede ikke saa længe, 
han var en ivrig Tilhænger af Bachus, medens 
Schmidt sværmer for Polyhyinnia og for Resten 
aldrig skubber Bachus fra sig. Paa Parnassos 
Yar beliggende Kilden • Ka lalia«, It vor af man 
øste Vid og Aand. Herpaa »Parnas« finde. 
Kildens Produkter aftappet paa Flasker. -
Det er bare at finde Tegnebogen frem i Kas
sen. 

Til den Slag gaar Røgilds ikke, nej, han 
er altid ligesom en Trappe højere oppe end os 
andre, han ta'r sit paa For kud, naar han 
kommer, faar man Fornemme! en af, at Fe ten 
har varet længe. Der er saadan en festlig Stem-

ning over ham, og det vil ikke forbavse, om han 
svinger sig meget højt op. Ham skal man imid
lid behandle med Forsigtighed - han er nem
lig Medlem af Bladudvalget, det er Boyesen for 
øvrigt os e, men han er der bare for at se, om 
det gaar rigtigt til. Han, Røgilds, sidder der 
. om Fagmanden, han har Forstand paa Blad, 
hvem af H. B. har ikke det, spørg Vording. 
nfon Røgilds kan straks sige os, hvad f. Eks. 
dette Blad har givet i Annonceindtægt. Aal
borg er ved at komme med, det var godt, at 
Lokomotivmændene fik en Repræsentant til der
oppe fra, hvor Postbudformand Jørgensen er 
Borgmester. Hvorfor blev Røgilds ikke Borg
mester? Saadan en pæn Mand! Det kan Nør
gaard nok fortælle os. Det kan da ikke være, 
fordi han har pildemave, maaske fordi han 
udgav en Adre eavi . Jo, han har altid haft 
kapitalistiske Tilbøjeligheder, thi den Gang vil
de han skumme Kagen alene. - Men se til 
Vording, Røgilds! Han er Grosserer og Annon
ceagent, Entreprenør m. m. og alligevel Lig
ningskommission formand. - Der maa nedlæg
ges Protest i Aalborg hos Partifællerne, du 
maatte da mindst kunne blive Direktør for 
Hvalpsundbanen. 

Det er maa ke Fader Holberg, der i sin Tid 
har fundet paa at kalde Restaurationen her 
» Parnas« , ud fra den stærke Trang der boede
i ham til at latterliggøre Personer, Ting og

(Fortsættes Side 3.) 

Attentat paa Pristallet. (Se Side 3). 
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'DANSK }QKOMOTIV1iDENDE 

8t 9-ljertesuk. 
Mel.: Gid jeg var Ungkarl ig,11. 

Den forste Gang jeg saa min i\land, 
ja, den første Gang jeg sar,. min Mand, 
del var ju l en ønda', 
han smilte aa kønt a' 
mil ngpige. i11d stod i nmnd 

Han slncl paa Maskinen, rar snrl, 
ja, /,an lod paa Maski11e11, 1·ar sari, 
//a11 smiled' og nikked', 
desværre jeg kigged , 
og da ror, mU Hjerte . !mm bnrt 

Jeg hørte ham si': •der er Ret«, 
ja, jeg ltorle 11am si': •der Pr Nel•, 
I il A llerel læbte 
l11t11 mig, mens jeg flæbte, 
del alemmer jeg ikke . rtrt fri 

, r,a blev han dog Fører en Da' 
ja, saa blev ltan dog l•'orrr e11 Da'; 
først gik han paa Grisen. 
men Enden paa V-isen 
Nu kørr.r han lllof/ ltrer Da'. 

Hrm gik ej i Byen, ork nej, 
næ lian gik ej i Byen, ork nrj: 
liver Dag jeg og Drenge11 
fik Kalle paa engen, 
sin �lad tog han elt: med part Vei. 

Men saa blev han valgt i H. 13., 
ak ja, aa blev han valgt i H. B., 
jeg glæded' mig aa re, 
men siden en Taare 
har ofte jeg fældet derved. 

Pur nu gaar han ofte en Tur, 
ja, for nu gaar han ofte en Tur; 
Ti'orrelningsudvalget 
bli'r vi t1wk del kaldet, 
lwori han ig lager en /..,ur. 

!dag da vi Kvinaer er med,
ja, idag da vi Kvinder er mrd:

:,: ri med vore Blikke 
ser, hvorfra den Hikke, 
som stundom han v.unler si{} mrd. 

Hvis atter han vælges igen, 
ja, hvis aller han vælge. iaen. 
.Jeg siger min M enin{J, 

Thit Jensen Forening 
bli'r den, hvor jeg vil ha' l1mn lien. :,: 

(En af de betrænale Hu fruer.) 

Pall Opfordring liar man 1111 truffet Arrange
ment •111.ed •Den !.:loge Kone i Vindblæs«, scw der 
fremtidig vil 1.-nnne besvcires 'porgs11wat af læge-
1·ide11 ·t.-abelig Art under denne Ruhrik. 

Sp.: Jeg har i den enere Tid haft nogen 
Hævelse i det ene Ben, kan det være Vand i 
Knæet? J g or nemlig ab olut ikke Afholds-
mand. Holder i Jubilæum byen. 

Svar: Det skylde alt aa ikke Afholdenhed, 
narere vandede Vittigheder. De maa spørge 

en stedlig Læge. 

Sp.: De bedes venligst oplyse mig: Er y
delse af kogt Torskerogn godt for temmen med 
Hen yn til at klare denne? Københavner. 

Svar: Man bruger vanlig pegesild i nævnte 
Øjemed, mulig at kogt Torskerogn har samme 
Jnd [I ydelse, den er i alt Fald noget mere diskrei. 

p.: Jeg har lige været i Paris, og var der 
mogot hojt oppe (altsaa i Eifeltaarnet), derved 
blev jeg noget svimmel, og har siden været 
Gon land for Angst og ro, naar jeg ser noget 
højt, hvad kal jeg g,øre? Abonnent i Aarhus. 

var: Prø,· et beroligende Omslag, det han 
. kylde Forandring i V jret. De maa hvor Mor
gen nyde en Angst og Urobiller, ellers maa De 
ikke nyde Spiritus. Do maa endvidere ikke 
køre i Karusse!. 

p.: Mit Haar er i den senere Tid blevet 
noget lø agtigt. De bede venlig t give mig et 
Raad derimod? A 2, Aarhus. 

Svar: Prøv A/S Peter ens Haarspiritu til 
Indgnidning af Hovedbunden. Ondet skyldes 
ikkert, at de af r aturen er meget grundig, 

hvorfor de muligt har vasket Haaret for hyp
pigt. Prøv at beholde Hatten paa, meden De 
vasker Dem, aa kan De lettere konstatere. hvor 
Ansigtet hører op. 

Sp.: Hvor gammel er de politi ke Partier: 
Kon ervative, Venstre og Radikale? 

(En Radikaler.) 

var: Allerede i Oldtiden sagde Abraham til 
Lot: •Gaar du til Højre, gaar jeg til Venstre•. 
Deraf lutter man, at Partifarverne allerede var 
kendte dengang. Lots Hu tru var noget reak
tionær, var for lidt frem yn t, derfor brugte 
man et radikalt Midde! mod hende, dette bruges 
dog ikke mere nu. Kvinderne er kommen til 
Magten. Red. 
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'DANSK [QKOMOTIV li DEN DE 

Attentat paa Pristallet. 
Det opskræmmende Budskab i Gaar 

viser sig at være betydeligt overdrevent. 

Der er ikke sket andet, end at en Arbej

der i » Statistisk Bureau« i Gaar tog Pris

tal let med hjem, for at vise sin familie 

dette interessante Tal, og et af Børnene 

kom til at slaa Hanken af det. Denne er 

nu sat paa igen med Pandetikon, og er 

aaa godt som nyt. 

Der er altsaa ingen fare for at vi 

skal gaa længere ned med Dyrtidatillæg 

og Konjunkturtillæg. 

STRØTANKER 

H. K. bliver smukkere Dag for Dag, det 
mi lykkede Skæg er forsvundet, det kan alt
saa nytle, at Skæget klippe t Par Gauge. 

Hasberg har lukket sit Kursus i Ordre- og 
Be lemmeiser. Han kulde før t lære selv., 

Carl Petersen har nylig været i Paris. Der 
kan man e, hvad Fotograf -ringen smider af 
sig, og Tilsynet med Fanesyning m. m. 

Boyesen er bleven pæn, iden kæget blev 
klippet, nu kal Po tka sen bare [arves. 

Der maa være Vel tand i H. B. siden Laa
nemanden ikke er med. - Hvem skal saa holde 
Talen for Damerne - for General tab chefen? 

0ocø og. C)m.eg.n.. 
(Fortsat fra Side 1.) 

itualioner, thi det hellige Bjerg Parna so er 
2500 m og Bakken her er nærmest et Hul, Tjør
nehøj, som den hedder, man kal pa se paa 
ikke at slikke sig paa Tjørnene eller rive . ig 
Vordiogs og ørgaards Vittigheder. De gaar 
jo frit omkring i Dag. Det er egentlig kedeligt, 
at den udeurigsmiuisterielle Sekretær intet har 
at sige her i Dag, thi ellers kan Kulm. Han 
kan føre Folk rundt, men kun udenrig.. Det 
er jeg ked af. For han har Talent. Ja! hai1 

har Talent! og saa falder det som Bal am og 
[anna paa en saaret og sulten jæl, naar han 

roses i nærværende Blad. Ak, ja, du kal rose 
din Kuhn! Gør det i Tide og gør det tidt, og saa 
kal du se Kuhns Tænder rejse ig i Livsglæde 

fra deres liggende Stilling. Her gaar han saa 

be keden og tilbageholden og kun en Gang 
imellem hører vi hans mukke, onore Stem
me. ej, her er det K. K. 0. Johan en, der er 
Aanden, ham er det, der har arrangeret det 
hele. Det er ham, der er indenrigsministeriel, 
nu er han i sit Es, han hang anderledes med 
Skuffen, da han skulde til Berlin, endskønt 

chmidl var med med Spildemaven. Men pas 
paa, du maa ikke drille K. K. 0. Johansen, 
ham skal du kæle for, han faar saa mange graa 

Carl !Petersen i Paris. 

Haar af det kærlige Samarbejde i y Vester
gade. Du maa ikke drille en Embedsmand i 
Funktion, men sjov er det, jeg vil ikke tilraa
de nogen at prøve. Men Jonas er den bedste 
indenrigsministerielle Sekretær, vi har for Ti
den. - Men altsaa, du maa altsaa ikke drille 
K. K. 0. - Altsaa! Det er synd, at vi skal 
ud at sejle, saa gaar Tiden med det, og vi 
faar ikke drukket noget. om om vi ikke sej
ler godt nok uden at komme i en Baad. 

Men ham den indenrigsministerielle vil 
overtrumfe den udenrigsministerielle. Var man 
maaske ude at sejle i Berlin, kom bare ikke 
her, var man i •Parnas« eller var man paa 
Holbergs Museum. Og ikken en Masse Skraal 
om det i Bladet. Lad os nu se, om Deltager
ne her i Turen møder op med Lever, Hurraer 
og alt det der, nej, de kan bolde dem, der 
kommer sikkert ikke en med en lang Artikel 
om det. Men saa vil jeg tillade mig at sige 
Tak. - Altsaa! Jonas, altsaa, Tak for din 
Daad! 

Der spekuleres paa, hvordan det kan være, 
at C. M., kønt han har to ven tre Ben, kan 
gaa ligeud. Men det htiber det nok ogsaa 
med, hvis han ikke tadig havde noget at rette 
sig efter. Det er godt, at han ikke har noget 
med dette Blad at gøre, for ellers fik man 
selvfølgelig ikke taget dette paa. Men nu skal 
han ha' it Fedt. - Se, trak naar saadan 
en pæn Mand som Eksperten laver et eller 
andet, aa farer han i Benene paa ham, og 
han har lum kelig ventet, til Lejligheden bød 
sig. Havde han været som mig, saa var jeg 
gaaet paa for længe siden, men han løber rundt 
i en Ring paa Grund af sine ven tre Ben. -
Han bryder sig nok ikke om Museet her ude, 

s 



'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
han vil nok hellere blive liggende noget længere 
i Sengen. - om han sagde til mig, hvad 
kal vi til Sorø efter, .Yi kan jo gaa i Tivoli, 

og vi kan køre i Bil derinde, hver med sin, 
uden Kørekort, og vi kan sejle paa Søen til 
»La France«, det kan være lige saa godt som
»Parnas«, og der er da Balloner i Træerne,
se, om der er nogen her. Og saa endelig det
- der er aa mange Restauralioner. Man er
ikke nø_dt til at gaa saa langt mellem hver
Bayer. Men han er altid saa klog.

Naar vi nu kommer Lil Feriehjemmet, saa 
har vi -Lillelund og Lund, ja, og K. M. Peter
sen. 

Gaa stille, tal sagte, for nu kommer Bedste
far. I maa ikke trække ham i Skægget, fordi 
han er skikkelig, det maa I heller ikke gøre 
ved G. 0. F. Lund, men Skæget maa vi gerne 
klippe. Hvor de to i Grunden pa ser sammen, 
Lillelund saa rund og jovial og bedsteborgerlig 
og Lund saa andagtsfuld i Mine og Stemme, 
. om den der ude fra har stiftet Bekendtskab 
med Verdens Daarligheder. Og tale holder de 
begge_ af. Lige saa mange Knapper, Lillelund 

A/S I eterscn iler Hasbcrg til HjaJlp i ba,ns ,tørre« 
Studium ar Tjencsleliclsrcglcrne og ved hans For

slag om Forberedelses- og Afsl11lningslidernc. 

ltar i Vesten, lige saa mange Taler kan han 
holde for Damerne og Generalstaben. Og han 
It.alder dem gerne. - G. 0. F. Lunds Taler har 
en hel anden Karakter, . de er moraliserende 
og opbyggende, og han er villig til at bolde 
dem paa en saadan Maade, at alle kan synes 
om dem. - Ja, han er kær, hans Øjne følger 
Forsamlingen og mærker han U raad, faar Ro
ret ot Slag til til den rigtige. Altsaa saadan 
til hvilken Side hver anden Gang. - Og saa
dan en Følelse han kan lægge i sine Ord, In
dignation, Pathos, Varme, Foragt. Han kan 
og de kan. Ogsaa K., M. Petersen. I det Ud
valg gælder Reglen: Ikke mere end tre Talere 

Klager over mangelfuld 

Ekspedition sendes til Jonas 
Villaen »Snekkersten« 

Sommersted. 
Telefonen svarer ikke. 

R�digeret af Jøkul Levit Lavat Bunka. 

af Gangen. - Jeg tror, nu er det bedst at holde 
op, men alligevel, som nu K. M. Petersen, 
hvad fandt han ikke paa i Iyborg, da Lillie 
skulde hyle . Jo, han . syntes, Yi skulde se 
noget, og nyde noget, og for at vi skulde komme 
et Sted, hvor der var Øl nok, tog han os med 
paa Bryggeriet. Siden han er bleven aadan 
en Slags Medrestauratør, synes han altid at vil
de byde paa noget, naar det ikke koster nogel 
- udover en Tak. Og vi fik Øl og Samfunds
hjælpere, og Direktøren fik Tak, og det kom
vi til at skylle K. M. I etersen.

Jo, det Udvalg skal i Pragtudgave, med 
Skindryg i Vesten, naar det bliver færdig. 

Derfor skal vi rose Udvalget og drikke dets 
Skaal - husk paa, hvad de har i Vinkælderen. 

Hvad kan jeg ikke finde paa at sige, saa 
meget, her er dejligt, og vi havde det ogsru:, 
dejligt i Gaar, men en Ting vil jeg sige til 
Slut, at det vilde være rart, om Medlemmerne 
vilde lade det regne med Manna over Hjem
met, den Slags Manna, som tiltrænges her, 
saa tror jeg, at Lund stille vilde liste ned i 
Kælderen efter en Fia ke af den rigtige Slags. 

Christian. 

FORSKELLIGT 

10/1 26. Formanden indtog Skan en. Hoved
kassereren havde i den Anledning sit Kors paa. 
Belejringen havde varet i 5 Aar. 

kylset stod i Stilling, men blev ikke brugt, 
thi man overgav sig paa aade og Unaade, da 
man saa H. K. Skæg og Tegnebog. 

F'eclt Embede. 

Embedet som Kommandant paa Skansen 
vil i nær Fremtid blive opslaaet ledig. 

Set paa Strøget. 

Forleden saas Org. Formænd og Ferie
hjemmets Formand i Luftfartsselskabets Bil 
paa Vej til Flyvepladsen. 

Der er tale om at købe en Flyvemaskine til 
Fmd. for Hjemmet, efter at man ltar faaet 
en Landingsplads paa Skansen. 

Den skal være 4 Personers og mon leret med 
Whistkort og lang Pibe og Sludrechatol. 

Næste Nummer udkommer 
efter forudgaaende Meddelelse i Statstidende. 

Udbrunget af. Postvæsenet den 19. ds. 

Ansvar.shavende: Caspar Rogbrænder. 
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