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Sunt qui dicant
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 2. Torsdag den 16. Marts 1916. 2. Aarg.

Grundstensnedlæggelsen.
—0—

Atter har vi en Mærkedag for Haslev Gymnasiums Historie, 
og det er den 10. Marts, da Grundstenen blev nedlagt.

De ca. 125 Mennesker, der var kommet til Stede, sang først 
„Til Himlene rækker din Miskundhed“, hvorefter Professor Prytz 
talte kort men fyndigt og nedlagde Grundstenen over en Zink
beholder, indeholdende nogle Mønter og et Dokument, hvorpaa 
Datoen for Nedlæggelsen, Rektorens og Fruens samt Bestyrelsens 
Navne stod optegnede. Efter dette bad Professoren en Bøn og 
„Altid frejdig“ blev afsunget. Dermed var den officielle Del forbi, 
men et lille Efterspil var der, idet Lærerpersonalet, Bestyrelsen, 
enkelte P'orældre og Kosteleverne samledes til en lille Festlighed, 
hvor Rektor og Forstander Davidsen talte.

Sporten.
—o—

Indsenderen af Artiklen „Sporten“ i forrige Nummer be
mærkede til min store Glæde, at de ærede Fodboldspillere burde 
træne i Løb; jeg ønsker kun at føje følgende til Artiklen: Var 
det for meget, om Skolen fortsatte enkelte Aftener om Ugen, 
hvor de af Skolens Elever, som ønsker at træne i Løb, mødte; 
derved kunde Skolen faa en Mængde gode Løbere og Fodbold
holdenes Modstandskraft vilde blive større. d t.



Det bemærkes, at Abonnenterne skal have 
deres Kontingent betalt inden Lørdag den 18. 

Kassereren.

Mellem 6 og 8^ paa Kostskolen.
Værelse Nr. 13 øre.

— o -
Alle har rejst sig fra Bordet efter at have fyldt Vommen dygtig 

Efter at have fjantet tilstrækkeligt i den lange Gang, hører man i 
det fjerne Brølet: „Saa gaar vi alle ind paa vore Værelser.“ Alle 
farer de naturligvis ind ad Døren, som forsinkede Lyn, det sidste 
Glimt af Drengene, man faar at se, er Klunses lange Ben, som 
det naturligvis tager Tid at flytte.

„Naa, tja, saa kan vi begynde forfra,“ siger en blidStemme, 
nemlig en lille, rødhaaret, krøllet Unge, men det eneste Svar, han 
faar, er „fløtte mig,“ som udstødes af en lang Københavner, hvis 
Navn sikkert er berygtet som Kluns. Pludselig blegner Kluns, thi 
omtrent i Højde med Loftet i øverste Vindue viser sig et skyet 
Blik og ind ad Døren strækkes to temmelig lange Arme for at 
trække det lille Gardin til Side, som det jo altid skal være i 
Læsetiden. „Vil I nu se at faa fat i Bøgerne, ellers skal jeg kom
me efter jer “ Langsomt lukker Døren sig, og man lytter tavst 
efter de taktfaste Skridt, som fjerner sig hen til næste Dør, standser 
lidt og forsvinder; man begynder paa den første Lektie, Engelsk, 
som naturligvis kun varer 5 Minutter, „Tell me something about 
Livingstone“ snøvler den lille, krøllede Dreng. „Hold Mund, eller 
du bliver pilket,“ siger den langbenede. „Hvad kommer det dig 
ved“, svarer Krølle, „jeg skal senfortælle min Engelsk til Mister 
Sønderlund, saa maj ka’ du itte fløtte, din Odder.“ „Ingen Snak
ken i Læsetiden,“ brøles der ind ad Døren. „Javel!“ svares der 
i Kor; man giver sig til at halvsove, skrive til Moder, Søster osv. 
„Kluns' laan mig et Sveskelæder, jeg har intet, aa jeg skal paa 
— “, den store fjerner sig skyndsomt med en mistænkelig Rulle 
under Armen. Fem Minutters Pause, den lange triner ind. „Hvem 
har Vagt i Dag,“ siger han med en gnaven Mine. „Det har Da
niel i Hjertekulen,“ svarer Krølle. „Tak, saa maa der ligefrem 
bestilles noget, han er den værste.“ „Ka’ du oversætte den Franske 
for mig, du lange, blot en Gang?“ „Nu skal jeg prøve, men her 
er forbistret koldt, jeg maa op paa Varmeapparatet“ (han sætter 
Stolen oven paa Apparatet og placerer sig selv bagefter, medens 
den lille kryber oven paa Skabet). Den lille begynder: „Un a- 
bordage en mer. .“ Pludselig stikker den Vagthavende sit kendte 
Fjæs ind ad Døren med Ordene: „Hvor er Lange?“ „Ner med 



Bommen,“ høres der henne fra Krogen, „her ser De Gissemand 
med sin Missemand.“ „Ingen Næsvisheder,“ svarer den Inspek
tionshavende. Døren lukkes, og man gaar videre i Lektielæsningen. 
„Nu har jeg ikke Tid længere, nu skal jeg til at læse Fransk.“ 
Det banker sagte paa Døren. „Kom ud!“ raaber den krøllede. 
„Sikken en god Luft I har.“ „Ja, vi har ogsaa haft Vindvet oppe 
hele Dagen“ „Her har I jeres stive Flipper, Drenge, 30 til Kluns 
og 2 Bryster til V. V.“ Damen forsvinder. „Nu gider jeg ikke 
mere,“ stønder Lange, „sætte Pigtraad om mig,“ svor den lille, og 
Gongongen lyder. ' Voldum alt Kluns iberegnet.

Konkurrence.
—o—

Redaktionen for Skolebladet har besluttet i Aar at udsætte 
nogle Præmier for de bedste Amatørfotografier over Emner 
fra Skolen. Der vil blive udsat 3 Præmier, en Førstepræ
mie (Værdi 3 K r.) og to Andenpræmier (å 1 Kr.). Det er en 
Selvfølge, at kun Abonnenter af Bladet kan deltage, og Billederne 
maa være indleverede til Redaktionen inden Fredag den 31. ds. 
Det bedste Billede vil blive offentliggjort i Skolebladets Nr. 4.

Vi opfordrer alle, der fotograferer, til at 
deltage.

„Dit Fædreland”.
— o —

Hr. „Ad“ har i sidste Nummer af Skolebladet skrevet en 
Artikel: Dit Fædreland, som vidner om en forbavsende Ukyn- 
dighed i dansk Politik.

Hr. „Ad“, der angriber det radikale Ministerium, synes 
ikke at vide, at det Parti, han selv tilhører, det „konservative 
Folkeparti“, nylig har henvendt sig til Ministeriet for at faa ud
sat Folketingsvalgene og saaledes faaet den radikale Regering 
til at blive, saalænge Krigen varer.

Netop dette viser med hvilken Tillid man betragter Rege
ringen i politiske Partier. Men Hr. „Ad“ hører maaske ikke til 
noget af disse, han har sikkert faaet sin politiske Viden fra Ar
tikler i Blade som „Hovedstaden“ og „Vort Land“.



Vort nuværende Ministerium er anset hos begge de krigs
førende Parter, og ved at forsøge at lægge det for Had i Dan
mark og Udlandet, udfører man en Handling, der med Rette 
kan kaldes landsskadelig. Dette burde Hr. „Ad“ vide. Hvad 
iøvrigt Forsvaret angaar, da er Tiden ikke inde til en offentlig 
Diskussion om den. Tiden vil vise, hvorledes den skal afgøres.

Ns.
Der vil blive svaret paa denne ■ Artikel i næste Nummer-

Højskamling.
o—

Der findes her paa Skolen en Forening ved Navn Høj- 
skamling, hvis Formaal efter Foreningens egne Love, Paragraf 
3, er „at fremme- Interessen for de danske Sønderjyder blandt 
den danske Latinskoleungdom“.

Jeg har haft Lejlighed til at overvære et af Foreningens 
Møder, og jeg maa sige, at Foreningens Ledere har en meget 
mærkelig Opfattelse af Sagen, hvis de tror, at dette kan ske 
ved et rent historisk-geografisk Foredrag om 
Tyskland; eller ved et om Europas Flaader, hvorom næste 
Foredrag efter Sigende skal dreje sig.

Jeg har absolut ikke noget mod Foreningen, men jeg synes, 
at den ved disse Foredrag gaar udenfor sin Begrænsning. Den 
gaar herved Diskussionsklubben i Bedene, og jeg føler mig som 
Medlem af denne berettiget til at nedlægge Protest her
imod. En anden Side af Sagen er, at Foredraget om Tyskland 
forekom mig at være fuld af Sandheder, som vi sikkert allesam
men vidste i Forvejen (Dog ikke at Schiller var Musiker.) 
Dette kunde der ogsaa med Rette klages over til Højskamlings 
Bestyrelse, dog, jeg skal ikke kritisere Foreningens indre Styrelse, 
men nøjes med at henstille til den, at den herefter vælger sine 
Foredrag indenfor sin Begrænsning: Sønderjylland 
og hvad der vedrører det.



Forespørgsel.
—o—

Det vilde være en Glæde, om der vilde blive en Rubrik til 
Spørgsmaal og Svar, hvis Pladsen tillader det.

Med Højagtelse L.—o.
Det er os en Glæde, at der findes Abonnenter, der er inte

resserede i Skolebladet, og vi har intet imod at modtage Spørgs
maal, som vi efter bedste Evne vil søge at besvare.

Altsaa fra Dato at regne er der aabnet en Brevkasse i Bladet. 
Alle Spørgsmaal skal indleveres til Redaktøren.

Brevkasse.
—o —

Hvad er Frihed?
Det er naar man ikke er paa Kostskole.
Hvad er Rektor ?
Den højeste paa Skolen, nemlig Overhovedet.

Sidste Nyt. 
o — 

Til Legetøjshuset er hjemkommen: 
1. Amerikansk Skrigedukke med Løvebrøl. Meget holdbar. 

10 Øre. Med Støvler 15 Øre.
2. Den hvide Neger, føres kun i et Exemplar Kinesisk Jule

spøg. 5 Kr.
3. En sort Foredragsholder. Mekanisk. Uhyre komisk. 

Alt er dansk Arbejde.

Alle Unoder fjernes let og hurtigt.
Eget System. — Smertefrit.

I*.  Moibjær, Sanglærer.

• 'Si

* X-•V. 
Undertegnede aabner med Fru Webers Tilladelse et Tegne

kursus i Fransktimerne. Ærbødigst Skailegriiu.
•X X.V. 

Ægte sjællandsk Skægbalsam.
Efter i 5 — fem — Aar at have brugt „Sjællandsk Skæg

balsam“ er det lykkedes at frembringe 19 — nitten — Haar i 23 
— treogtyve — Rader, hvorfor det anbefales for trængende. V. X.



Har De hørt —
at der i II. M. Vest er sat en Indsamling i Gang til et Gadespejl 
til en af Klassens nysgerrige Filosoffer. Bidrag modtages frem
deles af Skolens gavmilde Ungdom. (Det er ikke forbudt Lærere 
at deltage i denne Velgørenhed.) Man bedes henvende sig 
til Duksen.

at „Nolle“ „accepterer“ til Rektors Godhed, og at han sik
kert „appellerer“ den med Taknemlighed.

at Ph. blev opbragt over, at en Lærer truede ham med en Slut
ningfuld. Det var barnagtigt, han har jo ikke været paa Session 
endnu.

at Frøken B. — atter er hjemkommen fra Bryllupsrejse (ikke sin 
egen)

at en paa. Skolen har drukket saa meget Komælk, at han er 
blevet kalveknæet.

at hele Kostskolen Onsdag den 1. Mars fik The paa Sengen.

at en noget ældre, lorgnetbrugende Realist, krøllet; rødhaaret, 
meget hjulbenet, som i sine yngre Dage blev brændt af, søger 
en passende Livsledsagerinde. Absolut Discretion.

at en lille Pige udbrød, da Læreren havde fortalt Klassen om 
Storken, der gaar i Moser og Enge og spiser Orm: „Aah, nu 
forstaar jeg, hvorfor lille Bror havde saa mange Orm sidste Aar.“

at Hestekastanien er udsprunget. (I II. M. Vest.)

at Trykkeriet ikke kan modtage mere, da Bladet ellers ikke vil 
tørre. (Uha, den var vandet.)

I Nr. 1 fandtes en beklagelig Trykfejl. Der stod Bladet vil 
udkomme til 1. Juli, det standser 1. Juni.



Alle uden- og indenlandske
Frimærker

føres eller skaffes i Løbet af faa Dage.
Specialitet: Krigsmærker.

Staar i Forbindelse med flere udenlandske Firmaer.
Kaj Jacobsen, III. M. Nord.

Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedste

Dæk, Slanger, alle Reservedele billigst. 
Tennis-Rachets og Bolde.

N. Johannessen, Haslev.

Hjemmelavet Konfekt 
anbefales, samt de fineste Choko
lader. Grison, Flankeli. Lindt og 
Cloetta. The, Kiks ok hjemmelavede 
Smaakager fra Karen Wulff.

E. Mi inch.,
Tlf 288 Haslev Tlf 288

Den bedste Skolecykle er
Hamlet eller Kuréer, 
da de forener Lethed og Styrke. 
Alle Reparationer udføres bedst 
og billigst hos

A. P. Egerrup.

Udvalg af friske, fyldte

Dessert=Chokolader
fra Anthon Berg m. fl. findes altid hos

M. Sørensen, Haslev Materialhandel.

S t

Lauritz Smiths Boghandel, m
Haslev. Telefon 8. rS

c^onåitor ÆloeR.
Daglig frisklavet, 

Konfekt, Chokolade, 
etc

Vestergade, 
Haslev.

Telefon 132.
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Haslev Kiosk
ved Alfred Møller.

Stort Udvalg i Cigarer, Cigaretter, 
Piber og Tobakker samt Postkort, 
Bøger, Blade, Stokke, Portemonæer 

Cigar- og Cigaretetuis.
Telefon 270. (Samtalestation.)

Lingeri. 
Sports=Fodtøj. 

Skræderforretningen 
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen-Skree.

iSkotøjsliuset. >»»»*
Haslev største Skotøjs=Etablissement. A 

Enestaaende Udvalg.
Reparationer udføres prompte.

«>»»» Hertz. tÄ.
Trykt i Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.


