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Sunt qui dicant.
Organ for Haslev Gymnasium«

Nr. 4. Lørdag den 9. Februar 1918. 4. Aarg.

Da et Medlem af Redaktionen forleden læste et af vore 
Hovedstadsblade, opdagede han til sin ublandede Forbavselse, at 
vort eget Blad „Sunt qui dicant“ manglede Telegrammerne, disse 
alle større Blades største Attraktion. Vi vil selvfølgelig straks af
hjælpe dette Savn og begyneer med:

En Sensationsnyhed.
Stort Drama udspillet i II. G. 

Selvmordsforsøg eller Vaadeskud?
—o—

Fra II. G. mat. er indløbet følgende Telegram (Privat):
Den kendte Generalmajor Bjerge ekserserede sine Trop

per. Overgeneralen inspicerede. Udfaldet er ikke det bedste, der 
er ikke rigtig „Brand“ i dennes Eksersits, selv om en ung Mand 
(af noget lignende Navn) gør sit bedste for at tilfredsstille sine 
Foresatte. Overgeneralen fjerner sig misfornøjet. En lang, opløben 
Fyr med alle mulige Betingelser for at dumme sig endnu mere 
maa afløse den ulykkelige; men enten nu Majoren ventede sig 
et endnu værre Udfald, eller han allerede var ked af Livet med 
dets mange Besværligheder — maaske en ulykkelig Kærligheds
historie — nok sagt -- med et lød et vældigt, altoverdø
vende S k r a 1 d, og Majoren synker sammen med alle Ræds- 
lens Miner malet i sit Aasyn.

Man stod som forstenede, men kun et Sekund. 1 næste Øje
blik blev Rækkerne brudt, og alle styrtede til for at hjælpe den 
ulykkelige. Denne kastede et Blik paa sine Tropper — et Blik, 
der var vildt og stirrende. I det samme trækker han en rygende 
Pistol op af Lommen. Det var en af disse farlige Pistoler, som 
efter Opfinderens Mening skulde være til Børns Morskab, — men 
som i dette Tilfælde let kunde have foraarsaget en kendt og 
skattet Mands Død.



Majoren hævder Vaadeskud, men Omstændighederne tyder 
paa Selvmordsforsøg. Man har forespurgt Overgeneralen. Efter 
dennes Udtalelser skulde Majoren være en Mand med et lyst Syn 
paa Livet, der ingen Grund havde til slig en Gerning. — Den 
forulykkedes Tilstand er efter Forhold&ne usædvanlig god.

Senere Telegram.
Man har for en Sikkerheds Skyld henstillet til Overgenera

len, at samtlige Majorer ved II Kompagni mat. Afdeling ikke 
bærer ladte Skydevaaben i Troppernes Nærværelse.

Herman.

Dansk Stil,
men ikke skrevet paa Haslev Gymnasium.

Til Skræk og Advarsel her hidsat.
—o—

Vulkanske Udbrud og Jordskælv belyste gennem 
Eksempler fra Fortid ti! Nutid.

—o—
Ifald man ikke havde haft Beretninger og lignende Medde

lelser om saadanne voldsomme og frygtelige Omvæltninger i 
Naturen, saa havde man her i Danmark vel næppe haft nogen 
synderlig klar Forestilling om, hvad Jordskælv og vulkanske Ud
brud egentlig vil sige. Der kan vel enkelte Gange, til visse Tider, 
komme meget svage Jordrystelser her i Landet, f. Eks. for et Par 
Aar siden i Jylland, da der paa visse Egne mærkedes svage Jord
rystelser, saa at Ruderne klirrede, og Skellerierne paa Væggene 
dinglede frem og tilbage, men Rystelserne fremkaldte ikke anden 
Panik, end at nogle faa nervøse Mennesker blev forskrækkede

En af de ældste, historiske Beretninger om Jordskælv, eller 
vel den ældste, var det den Gang, da Byerne Sodoma og Go
morra blev opslugte af Jorden. Og i det gamle Testamente næv
nes flere Eksempler paa, hvorledes Mennesker opslugtes af Jor
den, idet den slog Revner, som Folk saa skvattede ned og for
svandt i.

Vulkanske Udbrud omtales sjældnere fra hine længst for
svundne Tider, men det kunde jo tænkes, at de vare forekomne 



paa øde og ubeboede Steder af Jorden, saa at man savner Beret
ninger om dem.

At der fremkommer vulkanske Udbrud er en naturlig Be
givenhed, da man har udregnet, at Jorden maa være glødende i 
en Dybde af en 10—20 Mil under Overfladen. Det er derfor ikke 
saa underligt, at Jorden til Tider udspyr noget af alle de umaa- 
delige Masser af glødende og sydende Dele, som den har i sit 
Skød, og naturligvis paa de Steder, hvor den har det saa nær 
ved sin Overflade, som f. Eks. ved Vulkanerne, blandt hvilke 
Vesuv i Italien og Ætna paa Cicilien, til visse Tider lader høre 
fra sig paa en løjerlig Maade.

Vesuv gav især ondt fra sig Aar 79 efter Kristi Fødsel, da 
det udspyede Masser af glødende og rygende Lava; Udbruddet 
var saa stort, at Byerne Pompeji, Hellumheji og Stapiæ bleve 
præserverede, saa at kommende Slægter Aartusinder efter har 
haft dem til Undersøgelse og fundet mange rare Ting i dem, 
som man saa har som Minder om hin længst forsvundne Tid.

Af Jordrystelser er vel Jordskælvet i Lissabon Aar 1755 
det, der er mest bekendt Rystelserne vare saa voldsomme, at 
de fleste Bygninger i Byen styrtede sammen, og ca. 60000 Men
nesker omkom, og mange Tusinde blev husvilde. Rystelserne var 
saa stærke, at man kunde mærke dem Hundrede af Mile borte.

Ovre i Kina og Japan finder der hyppigt store Jordskælv 
Sted, og det hænder ofte, at Tusinder af Mennesker omkommer. I 
den sidste Tid er Verden blevet opskræmt ved den amerikanske 
Stillehavsby St. Franciscos Ødelæggelse. Store Kæmpebygninger 
styrtede sammen, som om det kunde være en Stabel Tændstik
ker, der skvatter sammen, idet man støder til den. Men Tabet 
af Menneskeliv var dog langt nær saa stort, som i Lissabon Aar 
1755.

Hvad Grunden vel kan være til, at der opstaar Jordskælv, 
har man endnu ikke noget klart Begreb om. Man h.ar fremsat 
den Gisning, at Jordrystelser fremkommer ved, at der danner sig 
Hulninger i Jordens Indre, og saa at den oven over disse Hul
ninger værende Jord gi’r sig.

En Mand, der havde overværet et Jordskælv, beskrev det 
som noget, der var saa rædselsfuldt, at Menneskene, der over
værede det, betoges af en skrækkelig Angst. Han havde været i 
Krig og Kamp med vilde Dyr og været Genstand for forskellige 
Slags store Farer, men aldrig havde han følt sig saa uhyggelig 



til Mode, saa hjælpeløs og saa angst, som naar Jorden rystede 
under ham, og han ikke havde det Smule, han kunde gribe til 
som Nødhjælp.

For et Par Aar siden fik Øen Martinique, der er i fransk 
Besiddelse, en slem Skylle Lava over sig, og Tusinder af Men
nesker omkom. Vulkanen Vesuv gav for et Par Maaneder siden 
et nyt Bevis paa sin gamle Vælde, idet den gav en forsvarlig 
Skylle til bedste, ligesom naar en vied Mand giver sin Vrede 
Luft, ved at udsende Masser af Eder og Forbandelser imod dem 
eller den, som har eller han mener har forurettet ham.

P PI. Povelsen.

Naturhistoriundervisning.
—o—

Det paastaas, at den forklarende Lærer skal have udtalt: 
„Uglen er en Fugl, som kun om Natten kommer frem for Da
gens Lys“, og „Elefanten har et stort Hoved med en lang Sna
bel og Næseborene i Enden“.

Redaktionen frasiger sig ethvert Ansvar.

Præmieopgaveme.
— o

Løsningerne maa være Redaktionen i Hænde senest den 
28. Februar.

En (brugt men) splintrende ny 
Haslevgymnasiastuniformskasket gaar for højeste Bud. Billet, 
mrkt. „Pæreskræl“, modtager nærværende Blads Kontor.
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Gymnasie=Huer 
Seminarist=Huer 
Eng. Sportshuer 
Herre=Hatte 
Herre=Lingeri 
Største Udvalg 
Billigst i 
Specialforretningen 
Jernbanegade 24 hos H. Johansen.

Undervisning i Tegning 
samt Maling med Akvarel og Oliefarver 

gives hos
Kunstmaler M. Skov.

Fredag fra 2 — 5. For Voksne 40 Øre og Børn 25 Øre i Timen.

Kolonial, Delikatesser, 
Chokolade, Vine, 

Cigarer og Cigaretter 
billigst hos 

Axel Røber, Haslev.



Hjemmelavet Konfekt
anbefales

samt de fineste Chokolader, Grison, Haukeli, Lindt og Cloetta.
The, Kiks og hjemmelavede Smaakager fra Karen Wulff.

Tlf. 288.
E. Munch, Haslev.

Tlf. 288.

Sæber, Parfumer, Tandbørster, 
Tandcreme, Kamme, Haarbørster 

faas i

Haslev Materialhandel.
M. Sørensen.

Tandlæge

Hans Th. Andresen,
Haslev.

Konsultation 9 - 4.
Telefon 277. Telefon 277.

o Sofie Larsen sælger gode p
I Manufakturvarer. | 
h Stort Udvalg. - - Smaa Priser. |f

Største Lager af Fodtøj
hos

Otto Engeli, Haslev.
Telefon 53. Telefon 53.



Største Lager af

SKOLEBØGER
i

Alfred Jensens Boghandel,
Haslev.

Lingeri.
SportssFodtøj.

Skr æderf orretning en 
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen-Skree.__

Haslev.
TH. 230.Hertz,



Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedste.

Dæk, Slanger, alle Reservedele billigst 
T e h n i s-R achets og Bolde.

N. Johannessen, Haslev.

Skolebøger og Skolemateriel, 
der bruges paa Gymnasiet, faas i 

Lauritz Smiths Boghandel, Haslev.
Telefon 8.

Frederik Hansen,
Urmager & Guldsmed, 

Baslev.

C* Jensen^ 
Barber & Frisør, 

Jernbanegade.

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 )

Trykt i Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.


