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FRISØR

MORGENSTUND HAR GULD I MUND....
Hvis jeg ikKe tager meget fejl,har
man før diskuteret værdien af mor
gensangen. Det er blevet hævdet,at
afsyngelsen af forskellige opbyg, e
lige salmer giver eleverne nogle
Andelig værdier og hjælper dem til
at begynde dagen "på en frisk".For
det rent åndeliges vedkommende be
gynder de fleste af os vist at læn
ges efter resultatet.M.h.t. at sæt
te ordet "frisk" i forbindelse med
en skoledag er der tale om noget i
retning af blasfemi.
Spøg til side - det begynder fak
tisk at blive lidt pinligt at høre
nå (undskyld brugen af høre i
forbindelse med morgensangen, for
de ti minutter om morgenen er fak
tisk det eneste tidspunkt på dagen,
hvor elever er fuldstændig tavse).
Ganske vist er det en nydelse
at
høre hr. Hansen synge, og hva',man
den ved orglet, rammer jo de fleste
tangenter rigtigt, men den egentli
ge mening med morgensangen findes
vistnok ikke mere på denne skole ?

Der er én, der har sagt noget i
retning ad, at morgensangen er ble
vet "en symbolsk handling".
En
ting, man skal behandle med
resoekt, er en sådan, der indeholder
symbolik. Men af og til sker det
jo, at man hæfter benævnte adjektiv på en forkert plads - at holde "morgensangen" på denne
skole
at
i hævd forekommer ihvertfald
være lidt af en m sforståelse.

ps.

Og så var der jernbanekongen,der
døde uMden
at efterlade sig spor....
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•SPAR
OG SÅ VAR DER
skrædderen, der tab
te tråden
græshoppen, der
var højt på strå
togføreren, der for
svandt sporløst

hanen, der æggede
hønen

gendarmen, der kede
de sig grænseløst
benzinmanden, der
ville skifte job,
men blev ved tanken...
og endelig det be
klagelige tilfælde,
hvor en ung dame fik
høfeber af at danse
med en græsenkemand.
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To gange om ugen kan man på træ
ningsbanerne i Fredensvang se et
af AGF's nye talenter træne. Det
tager tid, 2-3 timer hver gang,
men vedkommende har også et mål
at stræbe efter: Posten som Froms
arvtager. I et interwiew har bla
det fået lidt at vide om 1.divi
sionsmålmanden LARS dlNDELJV ........................
(billederne udlånt af L.W.)
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I dette nummer begynder en fort
sat artikel om et af verdens sto
re forbrydersamfund ...........................................

8

Vi har hørt, at visse lærere har
følt sig forbigået i sidste num
mer .................................................................................

4

Aktuelt skolestof ..................................................
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lederen ..........................................................................
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redaktionelt ..............................................................
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Denne gang starter en serie
kryds-og-tværs opgaver. Nr. 1
præmiere med ialt 10.- kr
og
findes på side - -...................................................
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Bertrand Russel har
udgivet en bog for skræd
dere :
"Vestens

filosofi"

Finn Borregård Eriksen
Flemming Oest
Medlem af DANSK SKOLEBLADSRÅD
Tilknyttet ESA 500 ex> 5o øre

- Mor dig nu godt til ballet, min Pige,og lad ikke de unge
mænd gå for vidt — Hvilken af delene mener du, mor?

Latere

- man hører ofte klager over, at eleverne ikke taler ret højt i modsætning
til lærerne.
Vi mindes det gamle ord:tomme tønder
drer mest....
lysglimt:
taler De i søvne?
nej, men jeg taler ofte, mens
andre sover.
Såh? hvordan det?
jo, jeg er skolelærer...

- Det er højst sand
0
synligt, at De blivei
lang i ansigtet,
når det langt
om læ:n g e
gar
op for Dem, at bille
,
*
det forestiller Dem
o' S V
selv. Men vi beder
v <in ti
cj o'O
Dem: vær 1 a n g modig - det beta
ler sig i 1 æ n gden!

_©

En franskmand, en araber og en englæri
der kom forbi en yndig ung pige, der
holdt ved fortovet i et dollargrin...

Ved gud! sagde englænderen

- det er uomtvisteligt, at den
her forevigede er noget tyk i
hovedet (hvormed der naturligvis ikke menes tykho'det!)

Som til deres lidelsesfælle
henstiller vi til Dem: lad nu
at
være i Deres forbitrelse
tykke på hævntanker og des
lige...
^tekst: ps - foto: fo |

Ved profetens skæg! sagde araberen

- Ved ottetiden, sagde franskmanden.
trist historie: han var vinduespudser o
for at beundre sit arbejde....

trådte et skridt tilbage

succu
Genboerne■
Det falder lidt vanskeligt at
skulle anmelde dette års skoleko
medie og grunden er den simple,at
de stakkels mennesker,hvoriblandt
undertegnede, der sad oppe på and
en sal,måltte opfatte stykket som
noget i retning ad en stumfilm.

Evt. sproglig bommerter og lignen
de er altså passeret ubemærket;
men trods det dårlig højttaleranlag havde man ikke vanskeligt ved
at følge handlingen i stykket -og
det er jo i og for sig en fin kom
pliment til de optrædendes sKuespiltalent!
Der blev faktisk spillet til meda
ljer over nele linien! Tilsynela
dende var der ikke brug for megen
hjælp fra suffløsen og replikker
ne kom omgående.dkal nogen abso
lut fremhæves må det blive Tooben
Seir (kobbersmed Smidt),Flemming
Svenningsen (løjtn. v. Buddinge)
og Knud Erik Hansen. Sidstnævnte
opdagede - da han var kom
met ind på scenen - at han
havde glemt de magiske galoscher,
han skulle give Klint,men udførte
det kunststykke at få fat på dem
igen, uden at publikum bemærkede
noget!
os.

Realistklubfest.
Nogle uger efter skolekomediens opførelinviterede realistklubben 4.mellemerne
til en fest,som var meget vellykket.Tor
ben Seir spillede, men blev snart overdø
vet af TEMPO-kvartetten (var det ikke an
det, var det da støj!). Ind imellem var
der nogle der sang, hr.Horn og hr. Moth
læste hver sin humoristiske historie op,
(begge vakta jubel) og endelig optrådte
en hr.M a r lo v a, der præsenterede sig

som hypnotisør og også havde held med sig
i de fleste numre.Det mest mystiske var
nummeret med tikrone-tallet.Det er
dog
vistnok senere blevet opklaret (interes
serede kan henvende sig til hr. dørensen,
der med sin knivskarpe,analytiske intel
ligens naturligvis havde afsløret det me
ste næsten før det skete).
Aftnen sluttede med dans. MEN HVORFOR
MODTE KUN CA. 60 OP???

Ung nygift kone skriver seddel til vaske
manden: læg bare tøjet, jeg kommer straks!
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Lan
Windiløv
Vi kommer ud til rækkehuset i Højbjerg
en decembereftermiddag - sne,frost og
hvad der ellers hører med til en rig
tig modbydelig vinterdag... strengt ta
get ligger tanken om friluftssport een
så fjernt som overhovedet muligt!

Man ringer på..; det første, der kom
mer ud, er hunden (langhåret pekinge
ser eller noget i den retning) der vi
ser sin gode smag ved straks af
fare
las på den af os, der har det nyeste
par bukser på. Nå, man tvinger jo sig
selv til at klø den forbistrede køter
mildt bag øret samtidig med at man for
klarer Lars Windeløv, hvad vi er kom
met for............
Det, der interesserer mest, er vel nok
spørgsmålet om, hvad der er grunden
til AGF's mindre låne resultat i efter
årsturneringen (?)
"En af grundene er i hvert fald, at
det efterhånden blev nødvendigt at
finde frem til et nyt hold,for ikke
at stå uforberedt den dag alle
de
'gamle' må gå af. For at finde
det
rigtige måtte der eksperimenteres en
smule, hvad der altså af og til var
mindre heldigt. Forøvrigt er det
rart at have nogle gamle på holdet
til at stive det af! M.h.t. vanske
lighederne har KB og VEJLE jo
haft
samme problem."

Englandsturen var heller ikrte særlig
opsigtsvækkende?

'-De tror da vel ikke, jeg er
helt idiot?’

-Næ, ingen er fuldkommen...

"Nej - for mit vedkommende skyldtes
den svage præstation ol.a. at tilsku
erne (oa. 25000) sad helt op til må
let - og så var englænderne unægte
lig overlegne!
For at forebygge
misforstålser kan jeg lige så
godt
sige, at englænderne spillede ligeså

(forts, side 7 )
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KOLONIAL - VINE - TOBAK
Willemoesgade 2

Jordbrovej 4 . Telf. 67481

68458
Cykler og Knallerter - Salg og Service

TLF. 68371!

_________ Willemoesga.de 68
"...fair som vi gør herhjemme!"
AGF's fremtidsudsigter?

-"/eg tror, vi "bliver
bedre
placeret i næste turnering...!"

ker om From kan jeg fortælle, at han
og
jeg har aftalt at træne sammen nu til for
året, sådan at jeg kan lære not.le af hans
finesser!-"

Hvad mener De er grunden
at From gik af?

Det er selvfølgelig Deres store drøm
komme på landsholdet engang?

til,

-"Sikkert fordi han ville
gå,
mens han endnu var på toppen;
træningen tog også så megen tid
at der blev forlidt tid til pri
vatlivet... Mens vi nu snak

at

Windeløv smiler lidt ironis*,da . han sig
er: "Det er svært at svare på, sirlig når
man ikke med bestemthed ved, om man er på
holdet til foråret...."
_________
|fbe i ps]

I 195o nedsatte USA's regering en kommision, hvis opgave det blev at fin
de en udvej, hvorad man kunne komme kriminaliteten til livs på en mere efi'ek
tiv måde en tidligere.
Denne kommisions leder var senator Estes Kefauver, som efter
flere måneders undersøgelser udtalte: "Mafiaen er den cement, der holder sam
men på al organiseret kriminalitet her i landet..."

MAFIAEN var oprindelig et siciliansk broderskab, som næsten udeluk
kende helligede sig forbrydelser. Det er mange år siden denne berygtede liga
valgte USA som arbejdsmark,
men
trods amerikanisering og moderni
sering har den bevaret sine tra
ditioner næsten usvækket - bl. a.
fordi det næsten udelukKende
er
sicilianere, som leder organisati
onen. En undtagelse fra denne re
gel var en af mafiaens største ledere, italieneren Al Capone (født i
Neapel 1899). I det følgen fortælles om en episode fra denne berygtede herres
ungdom - med andre ord fortællingen om, HVORDAN ARFJÆS FIK
SIT AR.
En dag i november 1914 kom en ungdommelig bølle slentrende ind i en frisørsa
Ion i kvarteret "Little Sicily" i Brooklyn og forlangte at blive klippet på
end ejendomnelig,langhåret måde, som han beskrev nærmere. Den ældre indehav
er af salonen nægtede imidlertid i vodsomme vendinger at klippe sin kunde.
Dennes åbenbart lidt for italienske blod kom i kog, og ha 1 langede zd efter
barberen med det resultat at han fejede rækken af barberskåle ned på gulvet.
Der fulgte et voldsomt håndgemæng, og barveren tilføjede med sin kniv bøllen
en lang flænge i den venstre kind. Denne flænge var forløberen til det
ar,
der senere skulle give den unge man^ øgenavnet 'Soarface' ('arfjæs').
Denne lidt voldsomme historie kan synes ret
mærkelig, især når talen er om to så almin
delige typer som en barber og en bølle.Men
froklaringen var denne, at i) barberen var
sicilianer, 2) medlem af mafiaen og 3) fri
suren måtte kun bæres af sicilianske mafio
si. Da barberen vidste, at den unge mand forøvri t en vis AlCapone - hverken var si
ciliander eller medlem af mafiaen
var
sammenstødet uundgåeligt.
mafiaens
Trods mange hindringer lykkedes
medlemmer
det virkelig alCapone at svinge
efterla
sig op til at blive et højtstå
der sig
ende medlem af mafiaen.Det
er
altid gå
for en stor del ham,der har andefulde
svp.ret for, at mafiaen har udspor....
vikledet sig til den 'cement,
Estes Kafauver omtaler, -busk.

Mafiaen

Redaktionelt:
principel beslutning: Torben Aagaard,Rb,har høj
lydt givet til kende, at han ikke synes om vore
vittigheder. Vi beklager; men vi er jo nødt til at
holde en vis standard.
red.

F.J. Nielsen
Tordenskjoldsgade 25

Endnu har vi ingen læserbreve modtaget. For at sæt
lidt fart i sagerne godtgøres herefter de indlæg,
redaktionen finder egnede til optagelse, med kr.5.(bernærk: de indlæg, der findes egnede...)

Største udvalg i ost & konserv.
Telefon 67147
PRØV OGSÅ VOR GODE

KAFFE!

OOMMEN I NURNBERG

Ret og uret .... det er et temmelig vanskeligt
spørgsmål. 3å vidt jeg ved er der endnu ingen,
der har kunnet forklare det bestemt.

Det er klart, at nævnte spørgsmål ofte
bliver
diskuteret.I den helt stor stil sidst i Stanley
Cramers "Dommen i Nürnberg".Taget i betragtning
at fortaålet med filmen var at få os til at tage
et selvstændigt standpunkt til NUrnbergprocesserne - i realiteten: ret/uret - var den
vist
meget veliykket!

Alle de forhold- for og imod - der kan tænkes
at have betydning for bedømmelsen, blev fremdra
get. I det store og hele retfærdiggjorde filmen
vist de allieredes handlinger. Men går vi blot
et skridt videre, end filmen gjorde, må dette
forhold jo også spille ind:

Sæt, at nazisterne havde vundet 2.verdenskrig!
Hvem var så blevet dømt for krigsdomstole ....
hvem var da blevet stemplet som krigsforbryde
re? svaret: englændere, amerikanere, russere
osv. Vi ville indvende, at det jo slet
iKke
var retfærdigt (!),men sagen er jo den, at dom
men så skulle ses under nazisternes synsvinkel
- ikke vor! - og for dem ville det være ret.

tanken er slet ik.<e så sind
ssyg, som den ved første øjekast syner! Og den har i
hvertfald betydning for be
dømmelsen af Dommen...

Hvis man accepterer ovenstå
ende, er mange ting bortfor
klaret.Mon ikke det retfær
digste ville være dette: de
dømtes, fordi intet Kunne
undskylde mordet på jøder
og andre, eller rettere:mor
det på forsvarslø
s e! Dette turde være nok
til at begrunde dommen....

A propos filmen: efter den
hørtes udråb der lignede
dette:"Jeg lukkede altså øj
nene,da de viste billederne
fra koncentrationslejrene.."
DE VAR IKKE DE F^RJTE.DER
LUKKEDE ØJNENE--------
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frokostkaffe - I/2 kg (et helt pund) KUN 500

HJØRNET AF 3K0VVANG3VEJ OG FIN3ENSGADE
tlf. 6 81 51

Rtfsqaard!

KNALDGODT TILBUD:

It

SVAA.JENSEN

3. KRISTENSEN

Tordenskjoldsgade 40

frugt

TH.JUHL
LANGELANDSGADE 173
tlf. 32539
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KOLONIAL
VIN
TOBAK

tlf- 19274
Trajborgvej 60

BØRGE
- SKVOT

Tordenskjoldsgade 35
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buketter - kurve - dekorationer
JORDBROVEJ 2J

-

tlf 69235

I. HUITFELDTSGADE 19 - tlf. 68101
...________ _Specialitet

™ NØRGAARD kaffeELGARD
M. SIMONSENSGADE I
telefon 68747

KOLONIAL - VIN
TOBAK
KONSERVES

Jordbrovej 7.
telefon 69221

pKOLONIAL - VIN

OLESEM

telefon 6933?* W

SLAGTER en
tlf.68087 - Niels Juelsgade 7o
I.Kl.KØD OG PÅLÆG!!!

GRØNBAK"

SLAGTERFORRETNINGEN!
ufillémoesgade 49

-

tlf. 69114

HOLGER kül°nial
CHRISTENSEN
KLØVER ■E1

Katrinebjergvej 44 - tlf. 68563

SIG DET MED...

BLOMSTER

Harry Jensen
Tordenskjoldsgade 81 - tlf.69562

NIELS K. KNUDSEN

Jordbrovej
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VINE - KONSERVES
Willemoesgade 66 - telefon 67284!
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Denne lille krydesord,
der er anbragt så bekvemt
at man uden at vække op
sigt Kan løse den i tysk
timen, præmieres med kr.
5.- 2.præmien er kr.4.og trediepræmien udtræk
kes ikke, såfremt overskudet bliver lige
så
lille sotn sidst. I mod
sat fald er præmien
et
halvt års abonnement.

Løsningerne skal være
afleveret inden den 19.2.
til et af redaktionsmed
lemmerne - ligegynldigt
hvilket 1

NAVN
KLASSE

VINDERNES NAVNE OFFENTLIG
GØRES I NÆSTE NUMMER
AF
BLADET (oa.10.J.62)

ALDER

Det er koldt i Sibirien - man gør klogt i at tage vest på, når man tager
øst på!
- De gamle ægyptere støvsugede altid deres pyramider med NILFISK.
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