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Sunt qui dicant.
Organ for Haslev Gymnasium.
Nr. 3.

Torsdag den 13. April 1916.

2. Aarg.

Paasketuren.
— 0—

Netop nu, da Solen sender sine varmeste Straaler ned til
os, da alting spirer og bryder frem i Haver og Skove, og da
Skolegangen forekommer os mere og mere utaalelig, længes vi
mest mod Ferien, den dejlige Foraarsferie i Paasken.
Den bliver jo ganske vist kun kort i Aar, men saa maa vi
se at faa saa meget des mere ud af den.
Det er ud fra denne Betragtning, at Rektor har faaet Paaske
turen i Stand.
Selv om mange af os har set Nordsjælland før, saa er det
dog Danmarks smukkeste Egn, som man aldrig kan blive træt af
at beundre. — Kan man tænke sig noget mere vidunderligt ,end
at cykle gennem Gribskov i Foraarets spirende Pragt, naar Træ
ernes Knopper er halvudsprungne, og Anemoner dækker Skov
bunden som et eneste Tæppe.
Hvis Vejret bliver godt — og det maa det blive — vil Turen
blive en Oplevelse for os alle, et af de smukkeste Minder fra vor
Skoletid. — Derfor maa vi være med alle, ikke en eneste maa
mangle.

PROGRAM:
Onsdag Eftermiddag Kl. 2 Afgang fra Haslev til Køben
havn. — Der overnattes hos Venner og Bekendte i København.
Torsdag Formiddag: Kirkegang for at høre Pastor Ricard.
Eftermiddag: København til Hillerød. Frederiksborg Slot
beses. Om Aftenen kører man til Nøddebo Kro, hvor der over
nattes.

Fredag Formiddag: Med Færge over Esrom Sø til Fre
densborg. Slottet beses. Over Gurre og Søborg til Helsingør.
Besøg paa Kronborg. Hamlets Grav.
Fredag Eftermiddag: Ad Strandvejen til Nærum. Der over
nattes paa Nærum Kostskole.
Lørdag: Hjemtur.
Fornuftig og varm Paaklædning. Konserves og Smør med
bringes. — Prisen bliver næppe over 5 Kr.

Svar til Hr. N=s.
—o—
For ikke at trætte Bladets Læsere med for megen Politik,
saa vil jeg kun paa Hr. N-s. Angreb svare, at det lader til, at
hans radikale Tanker, der næsten somme Tider grænser til Soci
alisme, slaar ham med Blindhed. Det lader til, at Hr. N-s ikke
vil se eller vide, at det nuværende radikale Ministerium har givet
Afkald paa sin egen Politik.
Regeringen har ogsaa af den Grund Gang paa Gang været
udsat for generende Angreb fra det radikale Partis egne Mænd;
men Hovepet paa Sømmet slog alligevel en bekendt radikal Folke
tingsmand ved sine Udtalelser paa et Møde i Sdr. Jernløse, hvor
han førte et saa skarpt Angreb imod Regeringen, som næppe
nogen fra de oppositionelle Partier vilde have gjort.
Hvis Hr. N-s. ikke har Referat fra Mødet, saa kan han faa
det hos undertegnede.
Arnold Kristensen.
Diskussionen anses herefter at være sluttet.
Red.

„Højskamling“.
—o—
Indsenderen af Artiklen „Højskamling“ i forrige Nr. synes
at være i Harme over, at der blev afholdt Foredrag om „Det
tyske Folk“ ved sidste Højskamlingsmøde. I Sandhed en beret
tiget Harme, thi jeg tvivler paa, at Hr. Formanden havde udbedt
sig Indsenderens Samtykke til at afholde Foredraget.
Indsenderen skriver, at han ikke kan forstaa, hvad Fore
draget om Tyskland kommer Sønderjyderne ved, thi som Indsen-

deren saa smukt fremhæver, Foreningen Formaal er efter Lov af
4. Maj 1915, § 3 (det er nu § 2) „at vække og understøtte Inte
ressen for Sønderjylland blandt den danske Latinskoleungdom“.
Kære Indsender, rod op i din Hukommelse og se dig om. Ser
eller hører du ikke socialistiske Repræsentanter holde Foredrag
om „Kapitalisterne“, som undertrykker Arbejderstanden.
Er det ikke sandt? Ganske paa samme Maade er Forholdet
her; Tyskerne er den Nation, som undertrykker Sønderjyderne,
og naar Bestyrelsen for „Højskamling“ skal lade afholde Foredrag,
som skal vedrøre Sønderjylland, saa er et Foredrag om „Det
tyske Folk“ lige saa vel paa sin Plads, som ethvert andet, og
særlig da Hr. Nordentoft ved forrige Møde talte om „Sønderjysk
Aandsliv og Kultur“
Indsenderen bemærker tillige, at efter hans Syn gaar „Høj
skamling“ Diskussionsklubben i Bedene.
Dette kan jeg ikke indse. Maa jeg spørge Hr. Indsenderen,
om der var Diskussion ved det Møde, han deltog i? Var der det,
saa vil jeg give Hr. Indsenderen Ret i, at „Højskamling“ i saa
Tilfælde gaar Diskussionsklubben i „Bedene“; men saa længe
der ikke er Diskussion efter Foredragene, saa kan der ikke være
Tale om, at „Højskamling“ griber ind i Diskussionsklubbens Ret
tigheder.
Tillige synes det mig, at Indsenderens Finfølelse var noget
mangelfuld
Maa jeg til Slut bemærke, at der ikke er „Ledere“ i Spid
sen for Foreningen, men een Leder.
W.

Naturfag.
— o—
Læreren kom dansende let som en Hind ind i II. G., slæ
bende paa et Mikroskop. Klassen hilser ærbødigt, et af Medlem
merne bukker, saa noget unævneligt revner. Dette forandrer
imidlertid ikke en Mine i Naturforskernes beaandede (der findes
9 i Klassen) Udtryk. Undervisningen begynder. Det er en Frø,
der staar for Tur. Langsomt, men hurtigt aabnes Frøens Barm,
og Kirurgen leder med rolig, men rystende Haand efter Hjertet.
Der findes intet. Et taabeligt Individ mener, at Frøen ikke har
„Hjertet paa rette Sted“, et andet mener, at den er forelsket,
tænke sig en forelsket Frø, men det hører med til Naturfilosofi.
Endelig findes det, den havde puttet det ned i Bukserne, og nu

gælder det om at faa det godt over i Saltvandsopløsningen. Det
lykkes. Hjertet slaar svagt. Dette er jo højest ineteressant, og for
at se sætter den samlede Klasse sig paa Knæene for at iagttage,
men selvfølgelig kan højre Fløjmand, C. W., (Faktorernes Orden
er ligegyldig) ikke dy sig, men skubber til Sidekvinden, hun
falder, Resten falder. Læreren bliver alvorlig vred. — Hør C. W.,
jeg vil ikke have den Slags, De skal lade være! Men det var
Hjerteslaget, Hjertet slaar altid hurtigere, naar man bevæger sig,
hvorimod det slaar langsommere, naar man er rolig eller ved
Tryk (enkelte forstaar ikke det sidste), det maa prøves. Et Med
lem bliver opfordret til at lægge sig ned. Alle følger Opfordrin
gen. Det var et Syn for Guder, ikke for Rektor, men uheldigvis
kom denne, og der kom Liv i Rækkerne, selv Hjertet i Opløs
ningen slog hurtigere. Rektor var imidlertid højt oppe, for Ph.
havde tilfældigvis ikke lavet gale Streger endnu (Kl. var 93 4).
Forsøgsmenneskets Puls slog, jeg tror det var 60 i rolig Tilstand,
ellers 300. Naa, det gør mindre til Sagen. Timen var gaaet til
Sorg for adskillige, til Glæde for een, og vi vandrede ud af Klas
sen med Bevidsthed om, at i „Hjertet“ maa vi tage 6 til Examen,
hvis Censor da ikke har sit paa samme Sted som Frøen.
H. P.

Konkurrence.
—o—
Indleveringsfristen er udsat til Fredag den 28. April. — Vi
anmoder endnu en Gang mange om at deltage, da der kun er
indleveret meget faa Billeder.
Redaktionen.

II. M.s Gymnastikopvisning.
— o—
Fredag Formiddag fra 11 —ll3/4 havde II. M.s Drengehold
Opvisning. Under alle Øvelserne røbede der sig en Del Usikkerhed,
som man nok paa Grund af Gymnasternes Ungdommelighed kan

tilgive; men ellers vil vi sige, at Skolen sikkert en Gang vil faa
Glæde af II. M.s Gymnastikhold, da de næsten alle udviste ud
mærkede Evner for Gymnastik.
Tredie og fjerde Mellem var efter Forlydende det bedste
Hold.

En Redegørelse.
— o—
Mange af Kammeraterne blev maaske forbavsede, da jeg
for nogen Tid siden mødte kronraget, og de fleste ærgrede sig
vel over, at de nu for Fremtiden skulde se paa en saa „grim
Skalle“; men det var af tvingende Grunde, at jeg ofrede mine
fagre Lokker, og kom til at ligne et Fugleskræmsel.
For det første har min ærede Familie en stærk Tendens til
at blive skaldede, „især om Søndagen“, og det var jo rart, om
man kunde forebygge dette, der som Regel skæmmer et kønt
Ansigt. Men det er nu ikke af bar Forfængelighed, jeg har fore
taget dette alvorlige Skridt. ■— Vi Mennesker er jo af Naturen
skrøbelige, og jeg har nu den store Skavank, at jeg har stor
Lyst til at stryge op og ned ad Jernbanegade, hvad der jo kan
have uheldige Følger paa mere end en Maade.
Naar man nu har gjort det saaledes, at man ikke kan være
bekendt at vise sit hulde Aasyn saa er man for saa vidt over
den Vanskelighed.
Derfor siger jeg til alle, der har samme Svaghed: „Gak
du hen og gør ligesaa.“
Skallegrim.

Sidste Nyt.
Undertegnede aabnede 1. April et Kursus, som gaar ud paa
at lære baade Drenge og Piger at sidde ubevægelige i Timerne.
Lydia Højbye,

Siarie Wielseu,

Jersie.

Næstved.

Øvelse i at komme for sent til Toget gives hurtigt og mod
en ringe Erstatning af
Sütels Tybjerg,
Næstved.
*
Undertegnede vil paatage sig i Løbet af ganske kort Tid
at lære enhver som helst at fløjte klart og skingrende.
Gerda W. Bagger,

Haslev.

En yngre Mand, hurtig og fix, kan faa Plads paa Værelse
Nr. 2, Kostskolen. Vedkommende maa forstaa sig paa elektrisk
Lys, at vække til bestemt Klokkeslet, samt forstaa sig paa en ung
Olding. En cand. mag vil blive foretrukket. Billet, mrkt. „Exellent“, modtager dette Blads Kontor.
*
*
Skriftlig Examen for Realklassen og 4. Ml. begynder den
29. Maj.
X-

-X-

Meteorologisk Institut melder: Der er Udsigt til Varme enten
i denne eller næste Maaned. Frost kan ventes inden Aaret er
omme, ligeledes Regn, Hagel, Torden, Lynild og Sne, saa Udsig
terne er ikke saa lyse. Vejret ustadigt.

Har De hørt —
a t der er udtaget 3 nye Patenter, som egner sig fortrinligt for
Gymnasiet:
1) Drivkraft-Motor for Barbermaskiner. Fra 1—4 Gyngehestes
Kraft. Egner sig særlig for Gymnasiaster og andre „Dun
unger“.
2) Vækkeur for Piberygere. Vækker saa snart Piben begynder
at snorke. Egner sig udmærket til Brug i Læsetiden.
3) Hermetisk tillukkende Begplaster, til at paasætte enhver
Mund. Prøveexemplarer er tilsendt de inspektionshavende
Lærere paa Kostskolen (til Brug i Læsetiden) og Ph. M.
(til Brug i Latintimerne) og flere unge Damer (for hvem det
særlig egner sig ved Klubmøderne.
Ns.
a t Rektor har spaaet, at A. K. vil blive gift og komme under
Tøflen. Stakkels A. K.
at Skallegrim og Nyborg har rejst et Maal til Træning paa Kost
skolen. Mon de ikke har et højere Maal, eller skulde det virkelig
være Maalet for deres Bestræbelser.
Da Redaktionen modtog dette, blev den ganske maalløs,
idet den troede, den var Maalet for nogle Herrers Spydigheder,
det er ikke det Maal, den ønsker i Bladet — det er jo ganske
uden Maal og Med.

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.

Diirkopp og Sleipner Cykler
er de bedste.

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

Hjemmelavet Konfekt

Den bedste Skolecykle er

anbefales, samt de fineste Choko
lader. Grison, Haukeli. Lindt og
Cloefta. Tlie, Kiks og hjemmelavede
Smaakagør ira Karen Wulff.

Hamlet eller Kuréer,

El. Mnnch,
Tlf 288.

Haslev.

Tlf 288

da de forener Lethed og Styrke.
Alle Reparationer udføres bedst
og billigst hos
A. 1*. E^errnp.

Udvalg af friske, fyldte

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

M. Sørensen, Haslev Materialhandel.
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Husk
Lauritz Smiths Boghandel
Blaslev.

Telefon 8.

^onåifor ^locß.
Daglig frisklavet
Konfekt, Chokolade,
etc.

' Vestergade,
Ha,slev.
Telefon 132.
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Haslev
Kiosk
ved Alfred Meller.
Stort Udvalg i Cigarer, Cigaretter,
Piber og Tobakker samt Postkort,
Bøger, Blade, Stokke, Portemoaæer
Cigar- og Cigaretetuis.

Telefon 270.

(Samtalestation.)

Lingeri.
Sports=Fodtøj.
Skræderforretningen
anbefales.

Telefon 32.

Haslev.

J. Jespersen-Skree.

Skotøjshuset. >»»»*
Hasiev største SkotøjS.Etablissement.
W
Enestaaende Udvalg.
«
M
Reparationer udføres prompte.
«

*>»»» Hertz.
Trykt i Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.

