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Sunt qui dicant.
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 1. Torsdag den 28. September. 1916.

„Try again”.
—o—

„If at first you don’t succeed, try again“!
Disse Visdomsord i en gammel engelsk Sang er det, som 

faar os til at udgive „Sunt qui dicant“ endnu et Kvartal, idet vi 
haaber, at næste Linie i Sangen skal komme til at passe paa 
denne vor sidste Kraftanstrengelse:

„Time will bring you your reward, try again“.
Ja, sandt at sige har adskillige Numre af Bladet været ikke 

blot kedelige, men pgsaa temmelig uinteressante. Og er der noget 
et Skoleblad skal være, saa er det interessant. Det haaber vi 
at kunne gøre det denne Gang ved Hjælp af den „store Erfaring 
i Bladredaktion“, som vi har indvundet, og de nye Kræfter, der 
er traadt ind i Redaktionen.

Men for at Bladet skal blive fuldkomment, kræves der Bi
drag fra alle, og ikke mindst fra de Herrer Læreres Side; vi 
opfordrer herved til at indlevere Bidrag til Redaktøren, baade for 
Læsernes egen Skyld og for at lette Arbejdet for de „betrængte 
Medarbejdere“.

„Paa Grund af Krigen og Dyrtiden“ har vi set os nødsaget 
til at forhøje Abonnementsprisen til 50 Øre; men saa faar 
vore Læsere ogsaa baade et Nummer i September 
og et stort flot Julenummer i Tilgift. —

Mere kan ikke forlanges.
Redaktionen,



Fest.
—o—

Vi skal have Fest, stor Fest, den første rigtige her paa 
Haslev Gymnasium. Den 26. i næste Maaned skal den være, da 
skal det ske, som vi alle længtes efter i 2 Aar, at vi flytter op 
paa den nye Bygning. Vi har Lov til at glæde os over, at vi er 
naaet saa langt.

Hvad Dagen vil bringe ligger endnu i Taage, ingen ved 
det med Bestemthed, kun saa meget ved vi, at det bliver en 
dejlig Dag. Det m a a blive en dejlig Dag. Husk paa at hver af 
os gør sin Pligt, ikke alene for at bringe saa mange Penge ind 
til at pynte for i Klasserne og til vore mindre velstillede Kam
merater som muligt, men ogsaa til at gøre Dagen saa afvekslende 
og indholdsrig som muligt.

Det er for tidligt at røbe noget, dette skulde kun være som 
en Paamindelse. I et senere Nummer skal der, hvis det kan lade 
sig gøre, komme en mere udførlig Artikkel.

Fodboldspillet.
—o—

Sport er utvivlsomt en udmærket Ting, som udvikler Lege
met paa en gavnlig Maade, og Sjælen med, eftersom der plejer 
at bo en sund Sjæl i et sundt Legeme.

Af al Slags Sport er Fodboldspillet ubetinget den mest 
populære her i Landet, en Nationalsport i Ordets største Betyd
ning.

Fodboldspillet er jo ogsaa baade morsomt og spændende 
og har alle Betingelser for at interessere unge Mennesker, — 
men nægtes kan det ikke, at netop denne Sportsgren avler 
en Del unødvendig Raahed og er Skyld i mange 
Ulykker, som man kunde have undgaaet.

Lad os engang- mindes de Ulykker, vore egne Fodboldspillere 
har lidt i Løbet af det sidste Aar: to brækkede Ben, en flækket 
Læbe diverse forstuvede Fødder og Fingre o. s. v.



Det er i Sandhed et sørgeligt Kengskab, som fortæller; at 
Sporten er ved at udarte, ved at blive raa.

Og er der noget Sport ikke maa blive, saa er det raa. 1 
Fodboldspillere lær at beherske jer, saa i ikke bliver for ivrige, 
og bliv ikke rasende, saa i søger at sparke eller „bowle“ Mod
spillerne, fordi i tilfældigvis selv har faaet et Spark. — For Fod
boldspil, hvor den Slags Ting finder Sted, er ikke nobel 
Sport.

Lad Uheldene mane jer til at spille fint og nobelt Spil for 
Fremtiden, for derved viser man ogsaa først rigtig sin Dygtighed.

Den snusfornuftige.

Fodboldkamp.
— ° — .

Jeg vandrede i mine egne Tanker i det til Haslev Gym
nasium hørende Parkanlæg, da jeg pludselig opskræmtes af et 
øresønderrivende Hyl, og da jeg skyndte mig efter Lyden, kom 
jeg til Gymnasiets Sportsplads, hvor jeg saa en hel Del unge 
Mennesker i alt andet end fuldkomne Kostumer fare som gale 
rundt efter en Bold skubbende og sparkende til hinanden. Jeg 
gættede paa, at Indvaanerne fra Oringe var paa Skovtur, men da 
jeg spurgte en af de tilstedeværende Tilskuere, hvad der var i 
Vejen, fik jeg kun til Svar „Fodbold“ og et Blik fuldt af den 
mest isnende Foragt, og jeg fjernede mig skyndsomst med samt 
min Uvidenhed. *

Jeg gav mig saa til at studere „de Gale“ noget mere ind- 
gaaende, og opdagede da en Del af de haabefulde unge Men
nesker fra Haslev Gymnasium. Jeg satte mig nu interesseret ned 
blandt de talrige, noget mere paaklædte Tilskuere og begyndte 
at betragte Kampen og opdagede da, at der var en Del „System 
i Galskaben“. Det var øjensynlig, at der var to Partier, som hver 
især paa den mest energiske Maade søgte at anbringe Bolden 
mellem et Par Stænger, af hvilke der fantes et Par i hver Ende 
af Kamppladsen; men dette gik ikke for sig med den mest hen



synsfulde Høflighed — tværtimod! Spillerne søgte paa enhver 
Maade at „gullachere" hinanden, særlig Nyborg mindede stærkt 
om den berygtede Daasemad (uden Rødbeder til). De Steder, 
hvor Philip Madsen (ogsaa kaldet Hof................. ) havde sat
sine smaa, stærkt pansrede Ben, havde en uhyggelig Lighed med 
de af engelske Scrapnels oprevne tyske Skyttegrave. Det samme 
kunde tildels siges om Nordentoft og — ja jeg skammer mig 
næsten ved at sige — Karl, som aldeles ikke svarede til sit 
Navn. Weibel derimod stod med Hænderne i Siden og saa paa 
det hele som en Tyr paa en rødmalet Port. Mellem de før om
talte Stænger stod „Kluns“ og dyrkede sine musikalske Interesser 
ved at fløjte den verdenskendte Melodi om „Frk. (Odille) Han
sen“; men det skulde han vist ikke have gjort, for da han var 
midt i sine Betragtninger af Frk Hansen „raslede“ det første Maal 
ind. — (Hyl og Slag paa Skjolde.)

Kort efter begyndte Haslevitterne under Anførsel af Erik 
Brandersen og „Stump“ en Offensiv (som iøvrigt mislykkedes 
totalt); her udmærkede Kai Pontoppidan Jensen sig ved med 
Bolden at ødelægge Rektors Kaalhoveder (ikke Kostelevernes, 
men dem, som findes i Haven bag Maalet), og sidst, men ikke 
mindst maa Hans Madsen (med Bjørnen) komplimenteres for de 
Skældsord, hvormed han søgte at vække „Lange Jonas“ — 
— Bang!! — Bolden sad atter i Gymnasiasternes Maal, og — 
Kampen var forbi.

Jeg gik da hjem og lærte Kapitlet om Fodbold i „Haand- 
bog for bedrestillede Idioter“ og skrev mit Referat til „Sunt qui 
dicant“.

Nummermanden.



Basaren.
—o —

Repræsentanter for Basarkommitéerne samt Lærerne holdt 
for nogen Tid siden et „lukket Møde.

Efter at hver enkelt Repræsentant havde forelagt Forsam
lingen sit Forslag, foreslog Rektor, at der skulde oprettes en 
Hovedkomité, som særlig skulde varetage Basarens Interesser.

Komitéen skulde bestaa baade af Lærere og Elever. Man 
arrangerede derefter en hemmelig Afstemning, som havde til 
Resultat, at Hr. Bennick, Hr. Sønderlund, Hr. Danielsen, Frk. 
Paludan-Müller, Svend Nordentoft, Svend Lange, Helga Berant- 
zino og Anna Lawaetz blev valgt til Hovedkomitémedlemmer.

—n.

Festavisen,
som udkommer ved Basaren, har faaet Hr. Bennick til Redaktør. 
Cand. mag. Bennick (med Assistance af nogle fra 2den og 3die 
G.) haaber og har stor Sandsynlighed for at tilendebringe dette 
store Arbejde paa en tilfredsstillende Maade. Det eneste, de 
endnu mangler, er Annoncer: vi anmoder derfor vore ærede 
Læsere om at være behjælpelige med at skaffe saadanne til dette 
godgørende Foretagende.

—n.

Har De hørt —
at to lange ramlede sammen forleden Dag i Vestergade, og at 

den ene var Hr. Scheel, medens den anden ikke var . . . 
. . . , men et andet Lys, nemlig en Lygtepæl.

at Frøken B. har ondt for * Tænder. Glem ikke at ønske til 
Lykke.

at Tolstoy bliver til „Et levende Lig“. (Sommertid)



Fra Skolen.
—o—

Læreren: ... Endelig stod de to fjendtlige Hære over
for hinanden, kun ventende paa Krigens Udbrud, da lød pludse
lig Rædselsraabet: — Hvem understaar sig i at kaste med Pa
pirskugler!“

Ved Eksamensbordet.
Examinator. Unge Mand! Kan De sige mig hvor- 

mange Øer, der ligger i Middelhavet, og hvad hedder de.
Eleven: Antallet paa Øerne vides ikke. Mit Navn er 

Petersen.

Ogsaa en Maade.
Lærerinden: (skriver paa Tavlen „So“) Hvad siger 

saa det, Philip?
Philip: Gris, Frøken

Naturfag.
Læreren: Kan du — ah — sige mig — hvorfor Dagene 

bliver kortere om Vinteren og — ah — længere om Sommeren?
Drengen: Det er fordi alting trækker sig sammen i 

Kulde og udvider sig i Varme.
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Alfred Jensens Boghandel. J
Største Lager £
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Skolebøger og £
Skolemateriel. £

Fyldepenne. — Fotografiske Artikler. *
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I'Haslev Kiosk H 
ved Alfred Holler. I

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

Cigar- og Cigaretetuis. I
Telefon 270. (Samtalestation.) 11

Lingeri.
Sports=Fodtøj.

Skræderforretningen
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen = Skree.
Skotøjshuset. »>»»^

Haslev største Skotøjs.Etablissement.
A Enestaaende Udvalg. w
w Reparationer udføres prompte.

^»»»> Hertz. Ä.



Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedste.

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

N. Johannessen., Haslev.

Støt de Averterende!
Hjemmelavet Konfekt 

anbefales, samt de bneste C li o k o- 
lader, Grison, Haukeli, Lindt og 
Cloetta. The, Kiks og hjemmelavede 
Smaakager fra Karen Wulff.

K. ^Suueh.
Tlf. 288. Haslev. Tlf. 288.

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

.4. 8*. E«;eiTnp.

Averter i Sunt qui dicant!

KONDITOR BLOCK.
Vestergade, 

Haslev.
Telefon 132.

Daglig f' '^kirnet 
Konfekt, Chokolade, 

etc.

Trykt i
Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.


