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Initiativet 
byttede

Nu nærmer sommerferien sig 
med. raske fjed. Vi skulle 
efter al beregning være u- 
de af skisæsonnen skønt der 
kan ske meget endnu ilden 
Sct.HansMed vinterperiodens 
ophør slutter også okolans’ 
foreningsliv.Litteraturklub 
ben afholdt sidste mødeifor 
rige uge, man kunne mær
keat foråret og sommeren' 
var på ve j ,besøget var yderst 
sparsomt.Hvad har skoleåret 
bragt af fornyelser og æn 
dringer?
Årets føiste overraskelse 
kom da elevrådet lidt plud
seligt og umotiveret blev 
ophævet.Det havde ikke eksi 
steret i så lang tid at man 
kunne tale om at et kapitel 
i skolens liv var afsluttet 
med ophævelsen af rådet,men 
der brast alligevel noget. 
Et meget spinkelt bånd,som 
med megen møje var blevet 
knyttet mellem skolens le
delse og e leverne blev revet 
over. Elevrådets basis var 
spinkel og man måtte vel ha 
ve forudset, at uden store 
ændringer, bl.a. mellemsko
lens optagelse i rådet,hav
de det ikke kunnet fortsæt
te året ud.Elevrådets sekre 
tær havde afgivet et løfte 
om at bringe netop dette vig 
tige spørgsmål påbane efter 
sommerferien 1954, men hver 
ken på dette eller på andre 
Fortsættes side 2.

Der var engang et elevråd her pa skolen.
Vor læsers "Nu igen ?"
Vi: "Nej, læs bare videre; dette er ikke nogen ny ele

gi over dets sørgelige skæbne, men en historisk prolog
til noget helt andet1.1
Vor læser: "Hm."

I dette elevråd sad en me
get energisk sekretær, der 
bl.a. fordrev tiden med at 
protokolleré rådets beslut
ninger og resultater fra de 
derpå følgende konferencer- 
med skolens øverste ledelse. 
Af disse optegnelser , som 
FLATON i sin tid fik lejlig
hed til at gennemlæse, frem<- 
går det, at et af de første 
emner,der blev taget op til 
debat, var problemet: "Ny
delse af tobak for ældre di- 
ciple på sko lens territori
um. Da rådet fremsatte tan
ken på højeste sted , fik 
man det svar,at rektor selv 
havde overvejet muligheder
ne, men at det ikke i øje
blikket kunne gennemføres' 
på en for alle parter til
fredsstillende måde. Det 
havde været meningen at ind
rette et specielt lokale i 
hvilket det var tilladt 2. 
og J. G. at ryge f. eks. i 
det store frikvarter. Det 
viste sig senere at være u- 
gennemførligt p.g.a. den 
almindelige pladsmangel.Men 
rektor lovede i fremtiden 
at have de nikotinhungrende 
sjæle in mente og ønskede 

desuden først at have hørt 
forældrenes mening ved det 
nærmest følgende forældre
møde.

Dette sidste skete imidler
tid ikke, og det er en af 
grundene til, at vi føler 
os foranlediget til at pu
ste til de slukte gløder og 
spørge: "Har man glemt os?" 

*

Til alles orientering kan 
vi oplyse, at der foregår le 
gal tobaksrygning på langt 
over halvdelen af landets 
gymnasier. Lad os slutte med 
paradoksalt nok at ønske,at 
man vil lade os komme fra 
asken - til ilden. _ _ _

SKOLEFORSLAGET.
Undervisningsminis terens 
skoleforslag nåede allige
vel ikke at blive fremsat 
i dette folketingsår.Det 
vil istedet blive forelagt 
lige efter ferien.Den sid
ste udvikling i sagene rat 
partiet Venstre har frem
sat et selvstændigt forslag
Flertallet ønsker imidler
tid nok helst undervisnugs- 
ministerens forslag. w
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mi at i ve t ‘byttede - 
områder udrettede rådet no- 
getsomhelst. Det var som 'om 
alt initiativ var forsvundet 
samtidig med at rådets 
skaber. Niels Jørge»sen?var 
gåe t ud af skolen ved cæ- 
merfeMais begyndelse«Inter
essen svigtede efterhån 
den og - nå", ja,så tog man 
altså konsekvensen af denne 
udvikling og opløste rådet 
på et møde, hvor kun J af 
dets 11 medlemmer deltoge
I-foråret lå initiativet 
som bekendt hc-2- elevrådet® 
Ved ‘let nye skoleårs begyn
delse gled det imidlertid me
get hurtigt Over til M»G»So
Ved et rask kup kom de rig 
tige mennesker i spidsen for 
foreningen og denne blom - 
strede op - i forhold tilde 
foregående år»Baller,musik- 
aftener cg foredrag veksle
de i hurtig rækkefølge ind
til jul.
Efter.juleferien kom, hvad 
vi i -Platon pænt kaldte,en 
tankestreg. Denne kom man 
dog frelst forbi og fortsat 
te på vej mod et komma., som 
man ærlig talt satte noget 
tidligto
Det vil blive interessant 

at se efter sommerferien om 
dette år kun var en sidste 
opblussen ellei' begyndelsen 
til noget varigere.,
Skolens anden aktive for
ening Litteraturklubben fort 
satte sin fremgang omend i 
et noget behersket tempo.Al 
ligevel har dens møder væ- 
ret godt besøgt, det synes 
som om der har dannet sig en 
fast skare, som møder op hver 
gang. En anden faktor, som 
er skyld i det store besøg 
er de mange fine programmer 
som klubben har budt på i 
vinterens løb0 .
Bortset fra elevrådets ep- 
løsning har året sålede s 
betydet fremgang for skolens 
liv« Forhåbentlig vil denne 
fortsætte., En øget fremgang 
for MbG.S» kan måske be - 
tyde,at den løser nogle af de 
saga? elevrådet efterlod sg. HG.

HATON    17^

SKOLENS SEVÆRDIGHEDER, . 1

Mctørlarmeu.

I skolens røde sale sig rører muntert liv 
der høres skæmtsom taleagmmtert tidsf or driv, i 
hver lærer der sig bygger så fast og godt et 

bc
5 som‘det hans 1 liv-bétrygger til 'klokken bliver i 

to.

Så starter han sin scooter sin knallert eller 
bil 

og farlige minutter i omkreds af en mil, 
alt truer de eleverne som gerne ville hjem, i 
det ryster dom at se, hvor mm ignorerer dem. j 

Og alle er så kede af denne motorstøj 
før på velocipede man rask til skolen fløj 
nu kor-ser tit disciple sig medetdampet skrig 
Fox Maule på Velo Solex dem suse vildt forbi.

Glas.

Tiden går g ny generation kommer til - ak, ja

Efter sommerferien vil’ 
skolebladet være på yngre 
og mere uerfarne medarbej
deres hænder. Chefredaktør 
Ole Olson og gymnasioredak- 
tør^PoBoPaludan har til de
res store overraskelse op
daget at. de skal til stu
dentereksamen om netop eet 
år« De må derfor bodrøve 
læserne med den sørgelige 
nyhed, at de trækker sig 
tilbage på grund af mangel 
på tid8 Også Platons afhold 
te annoncechef trækker sig 
tilbage af samme grund.
Kære’ læsere lov os stadig 

at købe bladet, vore arv
tagere trænger, unge og u- 
erfarne som de er, til al. 
den hjælp, de kan få.

GI. red..

Halløj læsere.!, (i der 
vel stadig?) Nu skal der 
fart over feltet V Efter at' 
disse gamle nisser er for

svundet kan vi rigtigt la
ve bladet, som I vil have 
det o Det var mærkeligt så. 
forsigtigt vore fenegænge
re varoAltid holde igen,ta
ge den med ro o.s.v.De tro
ede vist de havde ei*fåring 
Pu-ha.(samlet hånlatter fra 
den nye redaktion)o»Næ-h, 
lad ungdommen komme til.Vi 
forstår at lave skoleblad. 
(Det har vi ihvertfald tro
et det sidste lg årj*
Når I vore læsere efte? 

sommerferien atter møder 
-p, vil frisktrykte eksem
plarer af PIATON udkomme 
med de sidste nyheder, in- 
t-eroLuFs, (belærende)artik - 
ler og vits«,

Ny.red.

Og så var der manden, de?'
blev tiltalt som hæler’
fordi han solgte hugget ak- 
ker.

o.s.v.De
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Ungdommens

Her i Danmark har vi ef
terhånden alle mulige ung
domsorganisationer, men hvor 
for har man aldrig tænkt dig 
muligheden af at oprette en 
ungdomsrigsdag,hvor ungdom
mens repræsentanter fra sko 
ler, arbejdspladser,univer
siteter og foreninger på en 
saglig måde kan behandle ung 
dommens problemer ?
Således skriver Socialde 

mokratens junr. udgave 5/5 
og fortsætter:
Det kunne da også være af 

stor betydning for folke- 
tingets medlemmer, når de 
skulle afgøre ungdomsspørgs
mål, at de forinden havde 
lejlighed til at høre, hvad 
ungdommen selv mente om de 
forskellige spørgsmål, og 
den bedste måde at få ung
dommens mening frem på må da 
være, at en ungdomsf or sam
ling, der består af repræsen 
tanter fra skoler, arbejds
pladser o.l. tager sagerne

Mimi - Avisen
S o oi aldemokrat en

MOBYLETTE KNALLERTKONKUR 
RENCE - OG GEVINSTER:

5.stk»"Mobylette Record" 
samt 14 dages ferie a 50 
kr. til de heldige vinde 
re.

Læs om konkurrencen i Mo 
bylettes nye brochure,der 
udleveres gratis hos vore 
'forhandlere«

Knud Madsen
Esplanaden 7. K.

op til en saglig diskussion 
og derefter udtaler sig.

*

Ideen vil sikkert tiltale 
de fleste, idet den åbner 
mulighed for^ at man ved 
hjælp af sin stemme kan læg
ge vægt bag ungdommens me
ninger.

Der vil også blive mulig
hed for at blive indvalgt i 
"rigsdagen", idet 55 af de 
70 medlemmer skal vælges di
rekte - resten udpeges 
ungdomsorgani sationerne.

af

Da man har ønsket at kom
me i kontakt med ungdommen' 
lægges der meget vægt på at 
de unge selv kan komme ind 
og overvære drøftelserne.
Indtil videre er sagen i 

sin vorden og sålænge er det 
umuligt at sige, om det kan 
gennemføres med held og ud
bytte.
Vi har undersøgt stemnin

gen blandt de førende ung
domsorganisationer, - især 
Dansk Ungdoms Fællesråd,hvis 
arbejde ligger på linie med 
det man nu søger at arran
gere.. Redaktør af Fællesrå
dets organ, høj skolef orstan-
der 
for
3. o • 
men 
Man

Poul Dam, udtale over
information d. 3/5 bl. 
- Det er en morsom idé, 
uden praktisk betydning, 
skulle hellere kon cen - 

trore sig om at få opret - 
tet et samarbejdsorgan mel
lem ungdomsarbejdet og ad

Besøg Danmarks morsomste butik

Løvstræde 2. København K. BYen 5010 
(Ved Købmagergades Posthus), 

med den permanente hobbyudstilling

ministrationen.Det ville vir
kelig kunne gøre et -stykke 
arbejde-og det tiltrænges i 
høj gradoVidere påpegede Poul 
Dam, at der allerede eksiste
rede en ungdomsrigsdag arran
geret hvert år af fællesrå - 
det i efterårsferien på Chri- 
stiansborgi,
DoGoFo' formand Søren Sø - 
rensen svarede på vor fore - 
spørgsel om hvorledes org . 
stillede sig overfor den nye 
ide:
Jeg anser ikke sagen for at 
have interssse , da den er 
praktisk uigennemførlig.Det 
vil ikke være muligt at sam
le en fyldig repræsentation, 
der kan diskutere sagerne 
på en værdig måde.
Radikal ungdom ved forret - 
ningsfører Per Langhoff ud
talte:
Radikal ungdom repræsente
rer 5500 og vi vil gerne sei 
de en repr. til rigsdagen"o 
Vi synes at, at Dansk Ung - 
doms Fællesråds-møder efter
hånden er blevet mindre po
litiske selvom jeg ikke vil 
sige det så skarpt,som Bør
ge Jensen gjorde det over - 
for Minni-avisen0
Endvidere er det jo menin--, 
gen at Ungdomsrigsdagenskal 
behandle alle emner der er 
aktuelle hvorimod Fællesrå
det kulegraver et emne,sø - 
ger kontakt med myndighe
derne og gør den indflyde 1- 
se gældende som et så stort 
samlende organ haro , pt.

Hæste nummer kommer efter 
sommerferien
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Litteraturklubbens -
Sidste tirsdag havde Lit

teraturklubben indbudt til 
sidste møde i dette skoleår 
med forfatteren Jørgen Lem- 
bourno Muligvis på grund af 
formandens trussel om / at 
klubben ikke ville fortsæt
te,hvis der ikke mødte fle
re op, kunne vi notere den 
første snes i altfald.
"Dette betyder for klubben 

at den fortsætter, udtalte
formanden. jeg kan ikke se 
nogen grund til, at den la
der væreo"
Forfatteren gennemgik sin 

produktion og baggrunden' 
for denne, som mundede ud i 
en omtale af hans sidste 
bog ”Hatal Styx'J Denne bog, 
der er Lombourris foreløbige 
svar på de problemer, han 
har opstillet i sine fore
gående bøger, gav anledning 
til' en diskurtion om modsæt
ningerne mellem øst og vest, 
styreforme- og mentalitets 
forskelle., Hans Jørgen Lem- 
bourn har ved rejser i Øst
tyskland fået et indblik i 
forholdene, som han velvil
ligt indviede tilhørerne i. 
Diskurtionen belyste,ved den 
drejning Sosfatteren ■ gav 
den på udmærket vis,den in
tellektuelles vanskeligheder 
i spørgsmålet øst-vestoDet 
var en interessant aften, 
takket været den unge for - 
fatters velvillighedo

Pt.
Det er dog forskrækkeligt, 
som du ser ud, blåt øje og 
blodig næse* Skal jeg hjæl
pe dig op i klassen?
Jeg kommer deroppefra,!

*
* tt

IÆETROPOLITANER-SAMFUNDET
Henvendelser og forespørgsler 

modtages af sekrætæren 
højesteretssagfører Carl Helse

Ny Vestergade 1, K., eller 
formanden,landsretssagfører 

Johan Asmussen, Hovedvagtsgt2,K«

' ling D.U.F. nu indtager i for- 
!holdet til eksisterenle ung- 
jdomsorganisationer og myndig- 
j hederne har vi bedt tidligere 
* sekretær i D.U.F. om oplys - 
I ninger om organisationens ar- 
jbejde.
। "Hvilke opgaver varetager 
D.U.F.?"spørger vi Ib Juul.
"D.U.F.er tænkt som et kon
trolorgan,der kan samle d e 
forskellige ungdomsorganisa- 
(tioners arbejde.Som samlen - 
de organisation virker denqg- 
så gennem de tilsluttede for
eninger.
"Hvormange organisationr er 
tilsluttede?"
"32 med ialt Aod ooo unge." 

den nyoprettede gymnasiast - 
forening vil også, finde op - 
tagelse."
"Hvornår blev spiren lagt 

til det nu ret omfattende ar
bejde "
"Under krigen ønskede manet 
organ for ungdommen-ikke til 
at varetage den aktive mod- 
sytndskamp-men til åndeligpå
virkning.Det skete i 1940 og 
initiativtager var professor 
Hal Koch.Efter krigen ønske-? 
de man at arbejdet skulle vi
dereføres og vi fik så det 
nuværende navn D.U..F."
"Hvornår holder man ungdoms

rigsdag, og hvem kan deltage?
"Hvert år i oktober mødæ 3po 

unge til et møde på Christi
ansborg. Vi kalder det ikke 
ungdomsrigsdag-vi.synes det 
lyder for pretentiøst- men 
ungdomskonference.Vi vælger 
så et præsidium der vareta - 
ger det daglige arbejde.Det
te består i at udpege repræ
sentanter til de kommisioner 
myndighederne nedsætter til

is feUesrdd
undersøgelse, a^ ungdommens 
problemer, fordeling a 
stipendier og rejselegater 
til hjælp for-unge,der øn
sker at komme til udlandet 
for at deltage i stævner ,' 
idet vi igennem W.A.Y,(det- 
betyder World Assembl.ey * 
Youth) ,som vi er. tilslut 
tet,modtager oplysninger 
om ungdomskonferencer ver
den over.Vi. støtter sådans-
ne rejser fordi,d^; er af 
største betydning at unge 
fra forskellige verdensde-
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W ’ n din o

___________________________ 5.

at sprænge den bestående 
ordning. Vi har kun to hi- 
storietimer i 4« mellem?
3 i 1,''. 2. G, og 4 i 3. G. 
Ellers vil .jeg sige,at det 
står til jer selv.Det afgø
rende er em der er interes-

. .Efter at gymnasiasterne 
har .organiseret sig,er kra
vet fra dem om en ugent -

- lig, aktuel orienteringsti
me i ude nrigs-og indenrigs
politik vokset„Tanken har 
været "fremme føroEleverne 
har kænge ment, at en sådan 
time ville være yderst nyt
tig,og det er, ytvivlsomt , 
fuldkommen rigtigt.M.G.S.1 
formand Søren Sørensen har 
i sin egenskab af formand, 
for D.G.F. i et interview 
med B.T. udtalt , at manøn
skede at diskutere spørgs
målet med undervisningsmi- 
nisteren.Forhåbentlig går 
denne med til at forslaget 
gennemgøres.Der er overor
dentlig meget som taler fer 
dette.Det beklages gang på 
gang , at ungdommens poli
tiske interesse ikke er vi- 
dere stor.Hvis man i en hi -

I • ISVAFLER^ i
---------- j

Igen iår sælger vi yo- i 
re populære hjemmelave- i 
de isvafler med det lak- j 
re bananskum fra kun 25 i 
øre. i
HUSK: det er nr: 29 J | 
L .. ’ i
‘ i
! Chokoladeforretningen i

Jagtvej 29. 

Den helt rigtige 
håndboldstøvie

samt rekvisitter og beklædning til al sport 
Sportsmagasinet F,I0B,

C 689. Amagertorv 11. C 14758

storietime hver uge kunne 
belyse de sidste politiske 
begivenheder både herhjem
me og i udlandet, ville må- 
s.e mange flere blive in - 
teresseret„Også en diskus
sion om politik i disse ti
mer ville gøre sit til, at 
eleverne fik et virkeligt 
kendskab til de politisk e 
partiers virksomhed,som de 
jo ikke kan få nogen vide-- 
re forståelse af ved at læ
se dagspressens korte no
titser.
For at undersøge om der 

også uden for elevernes <bl 
er virkelig interesse for 
en sådan omlægning har vi 
henvendt os til Ikt.S'in - 
ding , som underviser i hi
storie 0
"Hvad mener de om en æn

dr ng af den foreslåede art
"Det er en udmærket ide , 

og jeg synes at man skul - 
le indføre den,Lade pyra 
miderne og Nilens oversvøn- 
elser gå lidt i baggrunden 
til fordel for dette.
Problemet er blot om ske

maet kan holde til det, og 
selvfølgelig dm der er øn
ske tilstede hos eleverne 
selv.Det er klart,at I har 
meget mere brug for at bli
ve orienterede i Jeres e- 
gen tids spørguDål end for 
en del af det, der nu gi
ves i historietimerne, og 
det er værdifuldt at jå tn- 
gene diskuteret.Jeg ville 
gerne, men 1 time om ugen 
kan vi ikke præstere uden

S© 102? SclgSil o

H.C.

Rektor siger:
SKAF OS PLADS:

Inden læseferien ønsker 
vi at orientere vore læsere 
om hvad der eventuelt kan 
forventes af ændringer fra 
begyndelsen af næste skole
år. vi har bedt Rektor om 
at besvare nogle af de mest 
omdiskuterede.spørgsmål.

Er det afgjort, om der nu 
kommer piger i den nysprog
lige linie efter sommerferi- 
e n?
Nej - alene af den grund, 

at indmeldelsesfristen ud
løber 31 maj«
Er der udsigt til en løs

ning af rygeproblemet?
"Skaf os plads’. "
Er der nogen bund i de 

rygter, som vil- lade vide, 
at der kun "il blive opta
get een første mellem på 
skolen efter sommerferien?

Absolut nej. Der er opta
get 2 klasser, og de pågæl
dende hjem har fået besked, 
ng jeg har modtaget dåbsat
testerne, tt n

En ung nydelig dame kom 
en dag gående i New-York for 
bi Sing-sing-fængslet.Plud
selig hørte hun nogle fryg
telige skrig. Hun gik hen 
og spurgte portvagten, - 
hvad disse skrig'betød."Hen 
rettelse',’ svarede han la
konisk. "Ja, men jeg troede 
dog, at det gik så hurtigt i 
den elektriske stol ?" Det 
gør det også, men på 
grr.ui af kortslutning må
vi bruge stearinlys.
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Kære læser vi forstår så । 
udmærket, at De ser en anel-' 
se desorintereu ud overior 
denne overskrifto For at 
blende endnu et sprog ind, 
det minder jo også lidt om 
volapyk. Der er imidlertid 
god mening i ordene o

Sagen er, at to-tre kø
benhavnske gymnasier foru- 
den de bestående tre gymna- 
sieretninger har oprettet 
endnu.et paro Frederiksberg 
gymnasium har foretaget det 
eksperiment at opdele sin 
nysproglige linie i to dele, 
I den ene del er sos hidtil 
mons hovedsproget i den an
den er.R u s s i s kcDot er 
vel med nogen- ret.,, hvad man 
kan kalde et originalt og 
spændende forsøg« Man spe - 
kulener på,.hvad der har be
væget Frederiksberg gymnasi
um til at forsøge noget så
dant, Latin lærer man af 
rent praktiske grunde, fordi 
en stor del af middelalde
rens videnskabelige skrif - 
ter er forfattet på latin. 
Endvidere lærer man gennem 
latin.grundreglerne for al
le de romanske sprog, fransk, 
spansk og italiensk for at 
tage de størsteo Ikke nogen 
af disse bevæggrunde til at 
undervise i dette sprog, er 
dog til stede,når det drej- 
er sig om russisk-undervis- 
ningeno Danmark har aldrig 
haft det kulturelle samkvam 
med Rusland,som vi har haft 
med Vest- og Sydeuropa, og 
får- det vel næppe o De fle
ste af vore impulser kom
mer fra CesteuropaoFra Rus
land trænger kun meget lidt 
russisk lekture på origi - 
nalsprogot erf og dette er 
meget svært at få fat på 
her i landeto Rent sprog - 
mæssigt vil det at kunme 
tale sozssisk, ikke betyde ■ 

det mindste, jo,natur ligvis 
for kommende sprogforskere«

Foruden disse indvending 1 
ger findes der flere prak
tiske vanskeliheder?som i” 
nitiativtagerne til dette 
forsøg mærkeligt nok har o- 
vervundeto Hvert år melder 
der sig flere gymnasiesøgen
de, som sætter myndighedsisne 
mange grå hår i hivedetoAv- i 
ene i år skal der placeres 1 
12 klasser- mere på de køben-1 
havnske gymnasier end sidste 
år o

Også andre gymnasier'har 
udvidet deres gymnasielini- 
eroFoeks«, har Ingrid Jesper- 
sens skole oprettet en mu
siklinie, hvor interessen 
siges at være meget stor.Ud
over detteyblivrlcr pladh 
111 en af de ovennævnte 12 
klasser^ som man ikke kunne 
finde noget sted at plaserea 
De 11 sidste findes der nok 
egse plads til et eller an
det stede 1 ; ,

*
Det er ikxo nogen ny ide 

at oprette endnu nogle gym- 
nasieretninger foruden de 
bestående0Således har un
dervisningsminister Julius 
Bcmholt igennem flere år 
talt om en mere praktisk be
tonet gymnasxeretning for 
de elever sem påtænker at 
gå lige over- i erhverslivet# 
Et sådant forslag kan dog 
lade sig høre« Overfor de 
forsøg der bliver gjort på 
at oprette gymnasieretnin *>.. 
ger med russisk eller musik 
som hovedfag, kan man dog 
i; Idlertid kun undre sigo

H« C.
Er disse sovepiller nu også 
stærke nok? —-OrK de er sa 
stærke,at der følger et væk
keur med hver æske.

Angående det bogstavelig 
talt strålende vejr kan vi 
repetere vor børnelærdom: 
"Der findes ikke dårli^t^r 
der findes kun forkeretjæ 
Det er så sandt som det er sagt.
Nyd Danmarks vejr-brug dyk
kerdragt o

*
Taler De i søvne?
Nej, men jeg taler ofte 
mens andre sover«
- Hvordan skal det forstås? 
- Jeg er lærer« 

*
Lille Peter skal begynde! 

skolen, men han bliver me
get skuffet da han spændt 
stikker hovedet ind i klas
sen.
- Øvl Bare træbænke -ogdet 
kalder de 1« klasse.

*
Frieren:
- Sig det ord, der for mig 
betyder paradiset.
Hun koldt:
- Jeg vil se dig hængt. 

*
En lille cigaræske af en 
bil kom futtende hen til 
benzintanken og føreren' 
smækkede døren op:
- Kan jeg få fire liter 
benzin, en kvart liter 0- 
lie og et fingerbøl de- 
stileret vand til akkumu
latoren?
Benzinmanden kiggede lidt 
på køretøjet«
- Javel hr. Skal jeg også 
ånde i dækkene?

*
- Kan du noget soldaterkund 
skab 67? Hvorfor skal krudt 
f.eks. være tørt?
Jo, for ellers bliver der vå 
deskud.
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