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cSocø og, GmQg,n,, 

Vi ta'r til Sorø, var der en beskeden Herre 
der sagde, da det drøftedes, hvor vort Som
mermøde skulde holde , men straks var der en 
Jyde, som vilde til Jylland, saa det var i Gnm
den mærkeligt det blev heslultet, endskønt der 
er kommet saa mange Jyder i H. B., thi de 

get »Amrnundsensk« over Nørgaard, men Po
len har han ikke set, han maa jo som Am
mund en gøre det af flere Gange, Næsen er jo 
i Vejen. 

Det var imidlertid Sorø og Omegn, vi skulde 
beskæftige os med, men dis e Jyder distraherer 

Selskabet paa Vej mod ,Parnas«. 

skal altid prale af den Sommer, da vi var paa 
Himmelbjerget, for Resten der hvor L. Ras
mu sen skulde anlægge Bjergbane, naar han 
blev Borgmester, men se om han har gjort det, 
endskønt han nu har neret Borgmester i to 
Aar. Men ræbe sig kan de, derfor vilde Nør
gaard partout vise os Ræbebild Bakker, hvor 
alle Jyder forsamles, naar de rigtig skal ræbe 
sig, hel. t sammen med nogle Amerikanere, der 
nu ikke alle er lige begejstrede for de Muld
varpeskud, som Bakkerne i Virkeligheden ind
skrænker ig til at være. I Grunden er der no-

een, naar man kommer til at tænke paa dem, 
som f. Eks. Carl P., en Globetrotter af Rang; 
hvad kan han ikke besørge i en III Klasses 
Kupe. - Det mest umulige. Paa en Uge ta'r 
han 7-8 forskellige Lande med Byer og Ho
vedstæder og laver en Rejsebeskrivelse, som 
havde han været borte et halvt Aar. Men allige
vel: Se København ved at og ta' en orde:µtlig 
Skraber hele Dagen-det er der noget ved. Men 
Borgmester i Aarhus bliver han nok ikke, skønt 
han studerer flittigt_, nej, ban gaar Sovjetvejen. 

(Fortsættes Side 3.) 

Attentat paa Pristallet. (Se Side 4). 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

8n lille Velkomst 
specielt til Medl. fra Fastlandet. 

Mel.: Du gamla, du friska. 

Velkommen hver Kvinde, vellco11unen hver Mmul, 
I stævnecl til Sjælland over Vandet. 
Vi hilser Jer vel mødt til Sjølunds fagre Land. 
Velkommen hid I Folk fra Hovedlandet. 

Ved Bordet bød Lillie i velvagte Ord: 
Velkommen her til vor ,Fagforening«. 
Vi hilser ham vænaste Formand u1-ypaa Jord, 
vi ved, lian altid deler vores Mening. 

Hr. Schmidt har et flot Surrogat Kejserskæ{J, 
hvor andre kun har en Draabe amler; 
om Formand vel nok paa Gb. han satte Præg, 

med Radio han Folk paa Gaarden samler. 

Koncertsan{Jer C. M. kal nu gøre sig 
der ude med Operapartier. 
Hr. Lillie jo siger, det altid gaar den Vej; 
man vil hci' mer', jo ældre at man bliver. 

Som Dansk i Berlin har med Sproget man l\fas, 
men Kuhn ka' som Tolk os alle sie, 
hvornaar og hvordan at man ska' benytte das, 
og ligeledes hvor man /ca' ha' die. 

Mit Haar, siger Aksel, er tyndt og lidt slidt, 
derfor med lidt Sprit jeg sværter Knolden; 
han dufted saa stærkt, at man sagde: Stop 

nu lidt, 
da han i Gedser sku' vassere Tolden. 

Hvis Skotte bebuder et Spring-avanc�ment, 
i1il Vording dog sikkert vrotestere; 
man er dog lidt undskyldt, fordi man ej er lang 
og egner sig til Løb O{J Svring med mere. 

Vort Uheld med Bilen i F'jor muligt var 
af lloyesen og Hasberg arrangeret. 
De vidste velsagtens, lnad der i Tasken rar. 
at tro den tom, det vær do{! malvlaceret. 

Derfor man beslutted al standse en Stimd. 
- Pas paa, hvis i Aar at vi skal bile
fol me'ns en Chait/!ør kravler under

Vognens Bund, 
klin de O{I C. M. lave Kage?-Gilde. 

(Københavner.) 

Paa Opfordring l1ar man nu truffet Arrange
ment med •Den I.loge Kone i Vinclblces«, scw, der 
fremtidig vil /.'wme besvc1res Sporgsmaal af lreae-
1>ide11 1.:abelig Art under denne Rubrik. 

Sp.: Jeg har en Tand, hvorpaa der er i 
Færd med at danne sig Rust særlig ved Rod
enden, hvad skal jeg gøre ved den? Jeg vil 
nødig miste Tanden, da jeg i saa Fald ikke 
har andre, hvormed jeg kan holde min Pibe? 

E. . Hvad synes De om min Skrift?
En Holder i Fredericia. 

Svar: Prøv at gnide Rusten af med en Klud 
dyppet i »Reffo•, hjælper dette ikke, prøv da 
Smergellærred Nr. 2. 

Ang. Skriften gør vi opmærksom paa, at vi 
ikke befatter os med Grafologi, dog skal vi her 
gøre en Undtagelse, da Skriften er interessant: 
Der er vi se Ting i denne, der tyder paa et 
. tejll ind, dog er den noget blød i Enden, hvil
ken mulig kan skyldes Brug af bløde Flipper. 

Sp.: De bedes venligst hjælpe mig med et 
Onde, jeg har, og som jeg mulig er født med. 
Jeg lider af en frygtelig, højtlydt Snorken, naar 
jeg sover, særlig er det generende under Over
værelse af svensk eller andet interessant Fore
drag. 

Deres ivrige Læ er i Aalborg. 

Svar: Da De umulig kan undgaa at vaagne 
ved saadant Snorkespektakel, bedes De vende 
Dem om paa Siden, iøvrigt maa De pa. se paa 
ikke at sove i Gennemtræk ialt Fald kun et 
Par Timer i Træk. Prøv endelig at faa Deres 
Hustru til at lukke Munden paa Dem. 

Sp.: Jeg begynder at faa enkelte lange røde 
Haar i mit ellers saa smukke kulsorte Haar. 
Hvad er Aarsagen? 

En Holder i Enghaven. 

Svar: Det er et sjælden Tilfælde om man 
næsten kun træffer hos Rødhuderne, og som 
vistnok skyldes, at disse tidJigere har haft Fjer 
paa Ho'det. De maa fremfor alt ikke drikke 
Spiritus, ligesom De maa undgaa alt, som kan 
virke ophidsende. 

MEDDELELSE. 

D l meddeles til Underretning for rette Ved
kommende, at saalænge Fe. terne i Helsingør 
vedvarer, har vi besluttet, at Breve indtil videre 
ikke besvare.. Rykkerbreve modt"lges ikke. 

C'. A. Vorcling, Tlf. Hg. 876.
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'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE 

STRØTANKER 

:M u erne girnr forhaabenllig Hovedkassere
ren saa megen konhed ans under Opholdet 
paa »l'arnas«, at det mislykkede Kejser Vil
helms hl'g forsvinder. 

, ophus r henrykt, naar del lykkes ham at 
faa den Tand Lil at slaa lodret, han holder Pi
ben fast med. 

Bare ikke Aug. Ander en knorrer for meget 
over Turen efter il tudium af Knorrebrem en. 

Det kriti ke Udvalg er ogsaa med. Hm.! 
D t tyder paa Bestikke! e. 

Kuhn's Tænder er gaaet i Bivuak. Det er 
jov at se ham spise Smørrebrød, det før le 

Kvarter gaar med al stille Tænderne paa Høj
kant - og for hver Tyggeproces føle· efter. 
om der er nogen falden paa Valen. 

A/S Petersen tænker og overvejer, moden. 
han nyder H. B. oralori ke Pnrslalioner, og 
taler mest, naar fødet er hævet. 

Da Hasberg kom ind i H. B., fik v1 en 
umærket Hojltaler. 

cSocø og. CJmeg.n.. 
(Fortsat fra Side I.) 

Men nu vil vi vise ham Vejen til del danske 
Parnassos, dette, der er helliget Appollo og 
Muserne, der beskytter al køn, digterisk og 
mu i k Virksomhed og viden kabelig Aands
gerning. Vi har ikke Bjerge her paa Sjælland. 
men det der er bedre. Se, nu vi har faaet Eir 
her over, om han ikke stadig lader Bavne
højen blive liggende i Jylland, end skønt han 
kunde flytte den, hvad Dag han vil. Men lad 
.Jyderne beholde den, de kan ikke fremelske 
Lillier, det er kun os paa jølunds fagre Ø, der 
kan, og det tror de, vi har megen Glæde af. 
Ja, vi har Fa'en, har vi! Der er jo ingen Roser 
uden Torne og ingen Lillie uden skarp Fold i 
Benklæderne - skær dem ikke. 

e orø er jo en gammel By den er fra det 
12te Aarhundrede, og den af os, der kommer 
nærmest i Alder, er Vording, men han kan 
langtfra klare den undtagen i en Henseende, Li
denhed. Der stikker han ikke op for nogen. 
han er ube tridt r. 1, hvad han og aa er som 
Ligningschef i Hg, som katteborger hold r han 
ig beskeden tilbage bland( de maa- man kal 

ikke mase paa, roenholde sig pæntiBaggrunden. 

Han kan sagtens gaa og bryste sig, fordi hans 
Ily holder Jubilæum, men Sorø er dog ældre. 
Vi skal nok faa at mærke, at han her mættes 
med Vid, thi salig Holbergs Aand svæver over 
Vandene og virker inciterende og in pirerende. 
Saa kappes han og ørgaard i aandløst Vid 
og bliver irriterende. Men hvorom alting er, 
Sorø er pragtfuld, her er Skov og her er Vand, 
og her ligger Kroen med det højtstræbende 
ravn »Parnas«. 

Her ude i Nat uren i en skøn Del af Landet 
haaber vi, at Lillies Skraldregrin ikke i for 
høj Grad maa genere vor andagtsfulde Beun
dring for Landskabets Pragt. Det er i Grunden 
sjov, at han ikke, efter at være bleven en af 
Byens vise Fædre, har lagt det Grin af. Det 
er da for Resten en af de Ting, der ikke er 
bleven sparet paa, ellers er Spareskruen kom
men godt i Gang. Saa det Arbejde, der var 
det kæreste for en, er snart lidt surt. Ja, af 

1Paa Spadsorelur efter Frokosten.

ens Skribents Virksomhed var Regningsskri
veriet det rareste, og det er der nu Maade med. 

Kan man i Grunden regne Ha berg og 
Sophus med til Sorø og Omegn, men det kan 
man vist godt, thi der er ingen Tvivl om, at 
Hasberg her kan faa fat i den Intelligens, han 
er en ulykkelig Elsker af. Faar han del, vil 
han med in usædvanlige indsmigrende Tale
kunst blive uimodstaaelig. Det er de skjulte 
Evner, der· skal lokkes frem, og han er et Plus, 
men H. B. trængte ogsaa svært til Ballast. Vi 
Københavnere eller rettere vi Øboere rækker 
over til Jyderne det bed le vi har, vi gi'r snart 
det hele væk som nu da Sophus blev Kredsfmd., 
ja, det hele flyttes til Jylland. Det er der Kraf
ten har Sæde, og der Initiativet tages, og de 
fødte Førere lever. Vi har kun Boyesen og 
Lillie tilbage, og hvornaar Bevægelsen bliver 
helt overflyttet til Jylland er et Tidsspørgsmaal. 
Boyesen fornem te Egenskab er, foruden en 
O\'erskaaren Planlæggelse a [ Arbejdet, den, at 
han lydelig markerer sine prægtige Farver. Der 
r ingen Fare, saa længe han vender Ryggen 

til men vender han Front til saa tandses der, 

s 



'DANSK lQKOMOTIVT,DENDE 

LltiGrundreglen er don, at der kal sland. es for
an ignalct • Lop«. 

oro og Omegn er dejlig, og Forberede!
. orne til denne Tur har taget sin Tid. Vore 
iuig og geniale Tjene tetid for kere har her 
en Opgave at los , h\'Or megen Tid, eller rettere. 
hvor mange Dages Diæter der kan beregnes. 
Balancekun tneren fra Aarhus, Aug. Andersen. 
lader vi. prø,·e. !trorledes del ·kal regnes ud. 
Men hvad, han er hverken Haadmand eller 
Dannebrogsmand eller Ligningsmand eller By
raadsmedlem, hvad er han da. Han er en yp
perlig el kabstaler og tipendiat, som, naar 
han nu kommer til »Parna • hæver ig, og skal 
vide at more Selskabet. aar bare ikke det 
medfører den Ule1'npe, at ophus gaar hen og 
luger don enlige Tand, han har tilbage, han 

Pibetand. Men kom du bare til mig, Sophu , 
forinden Talen, aa hiver vi den fast. aa er 
den klaret. Før le Kia e. 

Vi skal vel ud at ejle enere paa Dagen, aa 
der bliver der rig Lejlighed til at tænke over 
For kellen paa den H. K. vi havde, og den 
H. K. vi har. - Ham vi har, er der ingen 

jov ved. · Jo, han er Dannebrogsmand, men 
d t kan han ikke gøre for, det skal være ham 
Lilgivel, om end man altid mærker paa ham 
delte, der fjerner ham fra en af - du er jo 
ikke en Gang Dannebrog. mand. - D t er væm-

(Fortsættes). 

Attentat paa Pristallet. 

Ved Redaktionens Slutning er det 

kommet til vor Kundskab, at en færd
selsbetjent i Gaar ved sin Passage af 

Kongevej faldt over noget, og ved at se 

nærmere efter, viste det sig at være et 

firetal. Ved et yderligere Eftersyn viste 

det sig, at dette Tal var stemplet »Sta

tistisk Bureau«, og det viser sig, at det 

var det sidste Tal i Pristallet, der her 

var Tale om, saaledes at dette vilde blive 

paa 18 hvis ikke Tallet blev sat til igen. 

Det skal være et Komplot af Arbejdere 

og Arbejdsgivere der har forøvet dette 

skændige Attentat. - Mere i Morgen. 

Klager over 1nangel/ulcl 

Ek pedition sondes til Jonas 
Villaen • nekker ten• 

Sommer. led. 
Telefonen srnrer ikke. 

Redigeret af Jøkul Levit Lnvat Bunka. 

FREMMEDFORER. 
Efter min ..,uccc om Fremmedfor r paa 

B rlin rlu1· n har jeg ned at mig som Frem
med forer. Forlang 'l ilbud og Prospekt. 

Hurtig O" prober Betjening. 
E. K.11/111. 

KUR U .
Efter Instruktion a[ Kann og efter al jeg 

har indho tet Erfaring, .har je" opret let Kur
. us i Dimtb regning. 

Hu k del rette l'ing faar man i riuget. 

(Ganske naturlig!) 

ALT BESØRGE . 
Tilsyn føres med yning af Foreningsfaner 

0. S. V. 

pecialitet: Røde Faner.

Garanti for Paalideligh d. maa Hono-
rarer modtages med Tak, Lore med Begærlig
h cl. Hu k min Fotografvirk omh cl. - itolto: 
Lille Omsc lning, stor Avance. - Parti[, lier 
. tor Rabat. 

Carl Petersen. 

TILBUD GIVE . 
Til ·Generalprøver o. lign. tilbyder jeg min 

iVIedvirkning, inten iv Begloning af de oplr.e
dende, . aavel med Følelse Varme, Foragt og 
Had i Blikket lovere prompte saavel mod kon
tant som paa Ratebetaling. 

Reference: D. L. F. Hovedbe tyrelse. 
Al Peter en, Glo trup. 

HAANDTAGET AF ET OP LIDT 
PRES EJER 

er billig Lil alg. Samme Led bort ælges nogle 
umodern . pad ere lokke. 

lossen gacte ,m,2. 

OPHÆVELSE. 
Grundet paa manglende Forud rulninger og 

Deltagelse ophreve mi.t Kur us i Ordre og Be
lemmelscr. 

A. Hasberg.

FORLORNE TÆ DER. 

Licila I ion. 

Tilbud ønskes paa el større Parti forlorne 
Trender. Tegninger og Betingelser kan afhentes 
hos en a[ Undertegnede mod el Depositum paa 
iiO Kr., . om benyttes i Henhold til l'ro.-peklel. 
SoJJh. Jen. en, Fredericia, l!:. Kulm, Kalundborg 

Næ te Nummer udkommer 
efter forudgaaende M eddclelse i lat. tidende. 

dbrunget af Postrn•. ene! den 1 . d .. 

Ansvai>shavendc: Caspar Tingbr, nder. 
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