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„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 1. Onsdag den 1. Oktober 1919. 3. Aargang.

„HVAD GAVN HAR JEG 
AF AT LÆSE MIN BIBEL?"

Et Spørgsmaal besvaret af 3 omvendte 
Santhaler.

Den første, en ældre Kristen, skriver: 
„Ved at læse min Bibel faar jeg Næring 
for mit Hjerte. Derved faar jeg Kræfter 
til at vandre paa Guds Vej. Ved at læse 
Bibelen oplyses mit Hjerte; jeg beredes 
til det evige Liv; i Nød og Fare giver 
den mig Haab; i Sorgen trøster den mig, 
og ved at læse Bibelen føler jeg Fred og 
Tryghed. Naar jeg fristes, faar jeg ved 
at læse Bibelen Kraft til at bestaa Frøven."

Den anden, en ung Mand paa nogle 
og tyve Aar, skriver saaledes: „Jeg har 
grumme megen Gavn af at læse min Bi
bel; thi uden at læse og lære, hvad Bibe
len siger, hvordan skal jeg kende Sand
heden om Guds Kærlighed og Lyset og 
det evige Liv, der er aabenbaret i Jesus 
Kristus. Og hvordan skal jeg blive Guds 
Barn uden ved at lære Gud Fader at 

kende? Thi i Bibelen har Gud aaben
baret sin fuldkomne Vilje og sin Naade og 
Kærlighed i Jesus Kristus; thi ved Flam 
er jeg frelst fra Satans Baand og fra Guds 
Vrede. Derfor hvis jeg ikke erkender 
Bibelens oplyste Ord, hvordan skal jeg 
da vide, at jeg var i Satans Mørke, og 
hvordan skal jeg vide, at jeg er udfriet 
af Mørket, og hvordan kan jeg vide, at 
jeg skal forblive i Guds Naade? Og 
hvordan skal jeg vinde det evige Liv?

Ved Bibelens Ords Lys er det mit 
Haab, at jeg skal blive staaende i Guds 
frelsende Naade."

Den tredie, ogsaa en ung Mand, skri
ver paa sin tunge, lidt ubehjælpsomme 
Maade: „Jeg har denne Nytte eller denne 
Vinding af at læse og lære min Bibel, at 
jeg har Samfund med min Gud og Fader 
og lærer hans store Naade og Kærlighed 
at kende, og jeg bliver ved at gribe og 
sætte min Lid til hans Naade. Ham til
beder jeg, fordi han har skabt mig, og 
til ham vender jeg tilbage, og han tager 



imod mig; og den store Naade, jeg har 
faaet hos ham, den store Naade vil jeg, 
saa længe jeg bliver paaJorden, forkynde 
for mine Naboer og Stammebrødre, om 
hans store Naade og Barmhjertighed og 
Kærlighed og hans Gerninger. Det er 
Fordelene og Nytten af at læse Bibelen, 
for at ogsaa de i deres Levetid kan til
bede Gud Fader og kan tilbede ham ved 
at prædike for og lære andre, nemlig naar 
de til sidst vender sig sig til ham. Det 
skal være min Vinding." Dette er 3 om
vendte Hedningers Syn paa Bibelen. Er 
det ogsaa vort?

ENDNU EN GANG —.

De gode gamle Ægyptere havde mange 
gode Ting, blandt andet havde de ogsaa 
en Fugl, som hed Føniks. Den er vist 
ikke omtalt i Boas’ Zoologi, da den nok 
er uddød. Men mens den levede, var 
den heller ikke ganske som andre Fugle. 
Naar den blev 500 Aar gammel, op- 
brændte den sig selv paa et Baal, og 
naar Ilden var døet hen, steg Føniks for
ynget op af Asken.

Paa Rønde lærde Skole var der en
gang et Blad, der hed „Pax et Pugna". 
Det var ikke ganske som Blade er flest, 
og da det havde levet en Tid, gik det i 
Hi. Nu forsøger Bladet igen at komme 
frem af „Ruinen", og vi haaber, det maa 
blive lige saa levedygtigt, som Fugl Føniks 
var, naar den stod op af Asken.

Men skal vort Blad saaledes være i 
Stand til at komme, som det er Meningen, 
een Gang om Maaneden, saa maa Eleverne 
være enige om at hjælpe til med at skaffe, 
hvad der er nødvendigt. Lad os faa 
mange gode Ting, som vi kan sætte i 
Bladet, kun da bliver det noget værd.

Det er Meningen nu at give L 
Indhold af religiøs, aktuel og skæm 
Art.

R e d.

,;PAX ET PUGNA".

Pax et Pugna, hvor det sælsomt klinger, 
sjælden kan de Ord forenes;
mens Pax i Hjertet Glæden bringer, 
med Pugna ej der Fred kan menes.

Pax skal styrke, bygge op og værne. 
Hver god, hver stor, hver ædel Ting, 
som endnu kun er Spiren i en Kærne 
og endnu knapt tør se sig ret omkring. 

t

Pugna sliber bort de Kanter skarpe, 
hvorpaa sig andre Folk kun støder. 
Pugna Hovmod vil fra Skolen „harpe"; 
men Pax vil læge Saar, som derved bløder.

Scriba non poeta est.

EN HILSEN.

„Pax et Pugna" lever! — For tredie 
Gang rejser den sit Hoved og genoptager 
sin Løbebane — og tredie Gang er Lyk
kens Gang.

Vi gamle Elever — det første Hold, 
der er dimiteret fra Rønde Artiumskursus 
— hilser vort gamle Blad med et Lykke 
og Held med Fremtiden. Vi vil alle, tror 
jeg, være med til at holde det oven Vande, 
saavel ved at sende det Stof som ved at 
abonnere paa det, og naar saa baade de 
gamle og de ny Elever, som nu er be
gyndt dernede, vil staa sammen om Bla
det, ja, saa vil det sikkert ogsaa faa en 



god Fremtid. Men for at vi gamle kunde 
have rigtig Glæde af at følge med i Bla
det, var det jo ønskeligt, om der af og 
til f. Fks. i de ledende Artikler blev de
bateret Spørgsmaal, som ogsaa vi kunde 
være med i og give vort Bidrag til, og 
desuden, at Begivenheder, der var passeret 
paa Skolen, og som blev offentliggjort i 
Bladet, blev affattet saaledes, at ogsaa 
uindviede kunde forstaa dem, eller vi kunde 
muligvis faa tilsendt et lille skrevet Sup
plement fra Redaktionen. Men selv om 
dette ikke lader sig gøre, er vi dog hen
rykt over, at Bladet paany skal begynde 
sin Virksomhed og afventer med Glæde 
det første Nummer, og endnu engang til- 
raaber vi „Pax“ og dens Redaktion et 
Lykke og Held med Fremtiden!

Saa bring da det lystige Sind til ham, 
hvis Lod det er blevet at slæbe 
i alt det tørre og kedsomme Kram, 
som nødigst af alt vil klæbe.
— Hans Hjerne faar Rynker og Vabler; 
han slider og aser i Ansigtets Sved, 
for selv om det kribler og krabler, 
saa ska’ det minsanten herned.

En g-a m m e 1 R e d a k t ø r.

' PUGNA.

Der si g e s:
at — der er blevet oprettet Telefoncentral 

i Køkkenet. — Vi ved ikke, om det 
passer; meget kunde dog tyde paa det, 
da vi har haft Lejlighed til at inter- 
wieve flere af Telefondamerne.

at — man kan se 3000 Stjerner paa Mælke
vejen, foruden dem, der er kørt i Grøf
ten med et „blaat Øje“ af 6. Størrelse. 
— Vi har endnu ikke haft Lejlighed 
til at konstatere Udtalelsens Rigtighed; 
da det p. t. er meget vanskeligt at 

anskaffe sig et „blaat" Øje af nøjagtig 
samme Størrelse.

at — „man i 1 P. ikke ved, hvor mange 
Verdensdele, der er. En mente 2, en 
anden 3, og da endelig den 3. besva
rede Spørgsmaalet rigtigt og skulde 
nævne een af dem, svarede han: „Eng
land" ! — Vi raader I Bl til ikke at 
konsumere Grød om Morgenen, da 
meget kan tyde paa, det gaar til 
Hjernen.

at — Damerne i 11 P. besvimer i flere 
Afdelinger, begyndende ved første, 
endende paa sjette. — What a sight!

S p 0 r g s m a a I og S v a r.
S p.: „Hvorfor gaar de fleste Elever paa 

Skolen nu uden Skæg?"
Sv: 1 fordums Tider lod de Skægget 

staa, men en skønne Dag spænede de 
fra det, da det blev Aarsag til den megen 
„Skæg" i Klasserne. —

S p.: „Hvorfor skal vi læse Astronomi?“
S v.: „Red. ved det ikke, kan ikke indse 

andet, end det er „noget hen i Vejret". —

Sp.: „Hvordan kommer man af med 
en gi. Rod?"

S v.: „Red. kan ikke besvare S p., da 
da han ikke ved, om det er en Kvadrat
rod, Peberrod, Neglerod eller en „Rod til 
alt ondt", Spørgeren mener."

Kammerater og Klassefæller!
Vi agter at afholde Generalforsamling 

for at vælge en god og levedygtig Red
aktion til „Pax et Pugna".

Mød og stem.



Furuta Skolemateriale uu Shi*
samt stort Litteraturudvalg 

anbefales mit gode, vellagrede Udvalg i 

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Sko og Støvler

i største Udvalg til billigste Priser købes 
hos

Chr. Larsen.
Reparationer udføres hurtigt og solidt. 

— Se Vinduet. —

Lidt Confect er ikke schlecht, 

gode Kager dejligt smager 

og Tobak er godt for Snak. 

Cigaretter Lektien letter, 

alt du faar hos

Kjerrumgaard.

Ijiiit IjiÄiT
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf. Nr. 14. Alfred Jensen, Tlf. Nr. 14.
Rønde.

Skal De
have en virkelig fiks og moderne Klædning, 
Overfrakke, Hat, Slips, Manchetskjorte. Sok
ker, Undertøj el. lign., henvend Dem da, 
hvor Udvalget er størst i Provinsen.

Altid paa Højde med Byerne.
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 130.

Skræder

K. F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende. 

Reparationer udføres hurtigt.

Husk,
at de altid kan købe den bedste Cigar til 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde.

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at jeg 
altid har det største Lager af prima Haand- 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantine samt 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommeknive 
m. m. m.

N. B. Nielsen, Rønde.

Siil Imitirem.
Di Mit Miiih i Bjeo.

Udgivet af Eleverne paa Rønde Gymnasium.
Redigeret af

Bernh. Andersen, Marius Jacobsen 
og H. C. Eriksen.

Ansvarhavende: Ovenstaaende.
Brcdatda BogtEykkari, R^ndo.



PAX ET PUGNA.
„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest .—•“

Nr. 2. Onsdag den 8. November 1919. 3. Aargang.

SEJRENDE OG TIL SEJR.

En af mine Bekendte besøgte fornylig 
en Ungdomsven, som i mange Aar har 
været bundet til et svært Sygeleje. Han 
er et levende Guds Barn, og Herren har 
faaet Lov at bevare hans Hjerte tilfreds 
og taknemmeligt, trods det tunge Kors 
han har lagt paa ham. Han fortalte føl
gende Tildragelse, som han selv har op
levet. En Dag, da hans Hustru var gaaet 
til Møde, og han var ene i Stuen, fik han 
et Syn, som Herren undertiden forundrer 
dem, der lever ham allernærmest. Han 
sov ikke, men var sig selv klart bevidst, 
da han pludselig saa sig omgivet af et 
mægtigt Lyshav. Han vidste at Lyset ud
gik fra Herrens Trone, men den var skjult 
i Lyshavet, saa han ikke kunde se den. 
Rundt om stod en talrig, hvidklædt 
Skare, og da han spurgte om, hvem de 
var, fik han det Svar, at det var alle dem, 
som var døde for Jesu Navns Skyld. Langt 
borte saa han ogsaa en tom Plads, som 
bestandig trak hans Blik til sig. Da var 
der en, som sagde til ham: „Den tomme 
Plads, du ser derovre, er din, det er der
for, du stadig maa se paa den“. 1 det 
samme forandredes Billedet, og han saa 
en hvid Hest. Paa Hesten sad en Skik
kelse, som sagde til ham: „Striden vil 
blive haard, men Sejren er vist“ Den, 
som fortalte mig det, sagde, at den syges 
Øjne straalede med en forunderlig Glans, 
da han nævnede dette Ord. Det var ble
vet saa herligt for ham dette, at Herren 
paa forunderlig Maade havde givet ham 
Vished for, at om end Striden vil blive 
lang og tung at gennemleve, engang vilde 

han dog faa Lov at optage den tomme 
Plads derhjemme ved Herlighedens Trone. 
Ogsaa for mig blev det stort, derfor gen
giver jeg det her. — Sejren er vis! Hør 
det, du svage Guds Barn, som føler din 
egen Afmagt og ængsteligt spørger: „Mon 
jeg naar hjem?“ Tænk paa det, hver 
Gang du mærker Korsets Byrde, og Stri
den mod Synden og Verden er nær ved 
at blive dig for svær. Han har sejret, og 
Sejren er vis for hver den, som kæmper 
i hans Følge.

Og hør det, du unge, som staar paa 
Tærskelen til Guds Rige og beregner Om
kostningerne, tænker maaske paa din egen 
svage Vilje og Syndens og de gamle Ven
ners lokkende Kalden. Det har ingen 
Nød, Sejren er vis. Han lover dig ikke, 
at Livet skal blive lettere at leve, fordi 
du gaar med i hans Folge, tværtimod, 
han lover dig Kamp og Forsagelse af me
get af det, som nu udgør Størstedelen af 
din Glæde, men han lover dig et endnu, 
du skal ikke kæmpe alene. Han vil selv 
være med dig, hver eneste Gang Striden 
møder op. Husk blot paa, at han er med 
i Følget, og at der, hvor han er med, 
kan aldrig tabes, kun vindes. Stundom 
kan det vel komme til at se ud som Ne
derlag, men for hver den, som kæmper 
lovligt, er det endelige Resultat paa For- 
haand givet at ville blive Sejr.

Derfor, du, som er bange for at give 
Jesus dit Hjerte, lad ikke det, at du selv 
er saa svag, skræmme dig bort. Gaar 
du kun med ham, saa svag, som du er, 
med det alene som din Styrke, at han selv- 
har lovet at føre Striden for dig, da vil 
ogsaa du engang faa Lov at optage den







Foruden SWiaWe h Skoleheger
samt stort Litteraturudvalg

anbefales mit gode, vellagrede Udvalg i

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Sko og Støvler 

i største Udvalg til billigste Priser Købes 
hos

Chr. Larsen 
Reparationer udføres hurtigt og solidt. 

— Se Vinduet. —

Lidt Confect er ikke schlecht, 

gode Kager dejligt smager 

og Tobak er godt for Snak. 

Cigaretter Lektien letter, 

alt du faar hos 

Kjerrumgaard.

Cjkler. Bl®
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf. Nr. 14. Alfred Jensen, Tlf. Nr. 14- 
Rønde.

Støt imoictrent
De hedste Frtmta i Bjen.

Skal De
have en virkelig fiks og moderne Klædning 
Overfrakke, Hat, Slips, Manchetskjorte, Sok 
ker, Undertøj el. lign., henvend Dem da 
hvor Udvalget er størst.

Altid paa Højde med Byerne.
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 13C

Skræder

K. F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende

Reparationer udføres hurtigt.

Husk,
at de altid kan købe den bedste Cigar ti 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde.

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at je, 
altid har det største Lager af prima Haand 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantine satr 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommekniv 
m. m. m.

N. B. Nielsen, Rønde.

Udgivet af Eleverne paa Rønde Gymnasiun 
Redigeret af

Frk. Jensen, Søren Jensen, Sverre Møller 
Madsbøll-Nielsen og H. C. Eriksen.

Ansvarhavende: Ovenstaaende.
L. Bredahls Bogtrykkeri, Rønde.



* „Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 3. Mandag den 15. December 1919. 3. Aargang.

NOGLE TONER 
FRA BETLEHEMSKRYBBEN.

Kom, lad os slaa Kreds om Betlehems- 
krybben og med stille Sind lytte til nogle 
af de dybe, herlige Toner, som lyder der
fra, Toner om Fred og Glæde, om Guds 
evige Kærlighed, om ham, der forlod sin 
Guddomsherlighed for at tage en hel Ver
dens Synd og Lidelse paa sig. Lad disse 
Toner klinge saaledes ind i din Sjæl, du 
som tvivler om, at Gud er Kærlighed, at 
de knuser enhver Tvivl; men lyt ogsaa 
til de stærke Røster om Syndens Alvor, 
Syndens Løn og Straf, om Guds Hellig
hed, som maatte kræve dette store Offer 
som det eneste, der kunde frelse din Sjæl, 
Lyt ogsaa til de store Krav om Hellighed 
og Renhed. Hør Røsten, der siger: „Det 
gjorde jeg for dig, hvad gør du for mig?“ 
Og husk, at Jesus kræver, som den, der 
først giver, hvad han kræver. Snart skal 
vi spredes ud over Landet, for at holde 
Juleferie. Lad os da huske, hvilke 
Mennesker vi end møder, at ogsaa for 

dem er en Frelser født. Lad os i de 
Dage, vi skal være sammen med vore 
kære, gøre mod dem, hvad Jesus gjorde 
mod os. Da vil den sande Juleglæde 
fylde vore Hjerter, og vi vil bøje os dy
bere for Barnet i Krybben.

A. N.

Redaktionen sender alle Bladets 
Læsere Ønsket om en glædelig Jul.



EN GEOGRAFITIME I II. P.

Gode Venner lyt engang! 
jeg vil synge jer en Sang 
om en Lærer, som vi har, 
han er ikke rigtig rar.

Naar i Klassen han gaar ind, 
Rosen falmer paa vor Kind, 
tavse sidder vi paa Plads, 
mederis han os mønstrer hvas.

Værdigt han omkring sig ser, 
medens , han sig sætter ne’r, 
„Peter Kresten Nigelaj 
er du Duks, dit store Kvaj?"

Duksen straks sig rejser op, 
men hvor ryster dog hans Krop. 
„Der er ingen borte her.“ 
„Er der ikke, det var svær."

„Peter Nielsen Frederiksen 
du kan gaa til Kortet hen, 
jeg vil høre dig engang, 
skynd dig, Tiden er ej lang."

„Hvad har vi i Geografi?“ 
Peter han kan intet si’, 
Læreren saa bruser op:
„Har du læst? din dovne Krop.“

Peter han slaar Blikket ned, 
alt for godt sin Synd han ved.
Læreren sig ser omkring, 
endnu si’er han ingen Ting.

„Hvad du bliver, ved jeg ej; 
thi du gaar den gale Vej, 
Professor i Geografi
bliver man ej ved Sjuskeri.“

Naar en Ting vi ikke ved, 
kan det ske, han bliver vred, 
men hvis det bli’r rigtig slem, 
Kærnetroppen rykker frem.

Nu jeg slutte vil min Sang, 
ellers bliver den for lang.
Nu han hilses skal fra maj 
Peter Kresten Nigelaj.

LÆRER THOMSEN 
OG DET SVAGE KØN.

Tænk Dem blot; forleden Dag
2. P. paa Klassen sad.
Det var just i Middagsstunden, 
og enhver var træt i Grunden.

Duksen holder Foredrag, 
Thomsen lytter til i Mag, 
spanske Sagn var jo paa Tale, 
Ridderfest i gyldne Sale.

„Isabella, som var Drot, 
var en lunefuld Despot'“ 
kommer det med Fynd og Klem. 
(„Mon hun ogsaa var saa slem?“)

Thomsen vaagner med et Sæt.
Ak jo! De har sikkert Ret. 
Lunefulde er jo alle 
de, som sig de svage kalde.

Dog, paa Panden Sveden stod, 
overilte var de Ord.
Sikkert nok et Ultimatum 
venter lian sig fra det Datum.

Thomsen, tag det ej for nær, 
vi har alle Freden kær.
Thomsen han skal ej duperes, 
han skal bare ignoreres.

En af de lunefulde.

KÆRE GAMLE VENNER 
OG KAMMERATER.

Boende herinde i den uhyre og ud
strakte By ved brede, brusende Bælter 
skilt fra eder, I højtelskede, dybtsavnede 
Frænder, har jeg med en dyb, Hjertet 
gennemstrømmende Glæde modtaget et 
Eksemplar af det længe i Fred slumrende 
„Pax et Pugna“. Med en i Begyndelsen 
uhyre mod Slutningen delvis svækket In
teresse har jeg læst det løseligt igennem.

Ak, hvor forandret! Fugl Phønix er 
ganske vist opstaaet af Asken, men med 
brændte Vinger. Gamle Kammerater ude 
i Rønde, vaagn op fra Folkesøvn til Daad!



en Huedfag, men han vil wis osse te aa 
væe Professor i Matematik. Han haae faat 
dowelt saa manne 'Timer, aa han loe dem 
vis gratis, for Lærer Roos æ jo en grow 
flink Mand, som wil nok spild nowe Times 
Maansøwn for aa hold Grynt frem te Pro
fessor. Næe Grynt snakker, saa maa aal 
pi ånde haare hold Kjeft aa syng mej. 
Simise æ wis i den sywen Himmel sien 
han haae faat den hæ bitte Piano; hanæ 
bløwn Formand i æ „Musik kom i The“, 
aa den haae di lawet te aa kom „i Jul“ 
osse, faa Simise saaed sjel, te de skul wæe 
nowe klog nowe, der skul blyw hæe i en 
long Orrække, aa saa war han sjelskrøwn. 
Carl Jensen i 2. G. vil ves gjøe Nar ad 
Harald Haarfager; han vel æt klippes føe 
atte Eksamen, aa de haae wis long Ud
sigter. Saa haae de faat en Balbir derop, 
aa han æ nok æt kommen ud aa Waen 
mej aa ta Folk ve æ Nies.

Pier: Huen goer æt mej æ Hundkupé, 
Wolle?

Wolle: Ito, de tør æt lawæn dæ nie 
i æ Spisstow, for di ær rej for te Fritjof 
skal frys ihjel, so koeld er æt dæ nier.

Pier: Ja, do haae Ret i dæ ær koeld. 
Dæ skal manne Tørre te.

Wolle: Jato, aa dem skal di hent hiel 
op o æ Hiwskuel, aa æ Damer skal sjel 
slæv dem op o æ Kvist. Haar do æt sjet, 
te di æ ve aa blyw krumrygget aal- 
sammel?

Pier: Jow da, men hva er det for en 
Brigade, de snakker om derop?

Wolle: Ito, dæ ær Eriksen, der har 
lawet en Brigade, som di ska optaas i, 
der er bejst te aa pjæk en, aa saa gie 
han dem ves Timer i legning, saa di kan 
maal bodde æ Forstander aa dem aal 
sammel o æ swot Tavl. Menaskastræw 
aa hjem te mi Kuen. Hils hjem, Pier, aa 
en giedele Jul.

Pier: 1 lige Maade, Wolle, Faawall.
Blækstift.

„Fine Lammer“ uddeles.
Carl Haarfager Jensen.

Opraab! Hvem vil være med til at 
give en lille Gave, for at Niels Madsen 
kan undgaa at gaa med Halstørklæde i 
Julen? Pengebidrag eller brugte Flipper 
modtages med dybt følt Tak paa Bladets 
Kontor.

Langelinie.

„Sutte“-Øvelser gives.
Søren Jensen, Boulevarden.

t_æser! du ved, du har læst om de 
'Tider, 

da Frode var Konge i Danmarks Land; 
men Tiden skred, ja, — den skrider og 

glider, 
og Tidens Orm den gnaver og bider 
i Ærlighed, og i hvad der er sandt!

Tja! Kong Frodes Tider de er nu forbi, 
— de ærlige Mennesker døde, 
og vil jeg for Sandingen sige, 
de havde ej nogen Brøde;
men, — end lever Sagnet, man glædes 

derved
og det er jo ikke en Fejl!
— Men se dig i Sandhedens Vidunder- 

spejl 
og, — forskrækket du farer tilbage, 
et Syn! — du har aldrig set Mage;
du ser din Forbrydelses grove Træk, 
her en Kulskovl, og der et Glas Blæk 
og blandt Forbrydelsers Skarer 
selve Sokrates’s Kommentarer!
Vid,: — Sandhedens Spejl 
viser aldrig fejl!

S v a a b æ k.



FiniN Sionferiale i ilwr
samt stort Litteraturudvalg

anbefales mit gode, vellagrede Udvalg i

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Sko og Støvler 

i største Udvalg til billigste Priser købes 
hos

Chr. Larsen.
Reparationer udføres hurtigt og solidt. 

— Se Vinduet. —

Lidt Confect er ikke schlecht, 

gode Kager dejligt smager 

og Tobak er godt for Snak. 
Cigaretter Lektien letter, 

alt du faar hos 

Kjerrumgaard.

IjiiMjHT 
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf. Nr. 14. Alfred Jensen, Tlf. Nr. 14. 
Rønde.

Isfe Ils IMrøifeii
FildsM^ Hmtvipeii.

Ml sfarsl« Odnly py I».
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 130.

Skræder

K. F. Stoffregbn
anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Reparationer udføres hurtigt.

Husk,
at de altid kan købe den bedste Cigar til 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde.

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at jeg 
altid har det største Lager af prima Haand- 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantine samt 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommeknive 
m. tn. m.

N. B. Nielsen, Rønde.

SW hintm
Di Hit Mafci i Ijn

Udgivet af Eleverne paa Rønde Gymnasium. 
Redigeret af

Frk. Jensen, Søren Jensen, Sverre Møller, 
Madsbøll-Nielsen og H. C. Eriksen. 

Ansvarhavende: Ovenstaaende.
L Brcdahh Bogtrykkeri, Rønde.



„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 4. Fredag den 30. Januar 1920. 4. Aargang.

UNGE MÆND OG UNGE KVINDER.

II.
De' unge Mænd beklager sig. Og ikke 

uden Grund. Hvem kan vel undres over, 
at de viser sig utilfredse over det dob
belte Krav, som stilles til dem: at skulle 
anerkende de unge Pigers Krav om Lige- 
stillethed med Manden som fuldt berettiget 
og samtidig vise dem Ridderlighed og 
Hensynsfuldhed som det svage Køn. Men 
— mon Utilfredsheden, naar alt kommer 
til alt, bunder der? Jeg tror det næppe. 
Sagen er: Den unge Mand ser en sig 
nærmende Fare, og hans Utilfredshed er 
kun et Forsøg paa at standse den.

Og Faren ligger i de unge Pigers sta
dig voksende Krav til Livet. De vil ikke 
længere nøjes med et affærdigende: „Det 
forstaar du dig ikke paa, min Pige!“ Med 
hemmelig Gru ser den unge Mand den 
Tid nærme sig, da Fortidens ideelle Kvin
deskikkelse forsvinde, og da man ikke 
længere inden Hjemmets fire Vægge finder 

en yndig, blid Husfrue, som med tavs 
Mund og beundrende Blikke paahører den 
tilbedte Ægteherres ophøjede Mening om 
Politik og Samfundslære. Da Husherrens 
Dom ikke længere er hævet over al Kritik 
og til enhver Tid bekræftet af den under
danige Ægtehustrus afgjorte: „Hvad Fat
ter gør og mener, er altid det rigtige!“ —

Og saa den grelle Modsætning: Frem
tidens blaastrømpeagtige Væsener med 
ranke Rygge og selvstændige Meninger, 
der ikke længere vil lade sig binde en 
hvilketsomhelst Historie paa Ærmet som 
god nok til dem og deres Forstandsud
vikling. — Nægtes kan det ikke. Faren 
er der for at den Dag skal komme, da 
Manden ser sig berøvet sin Stilling som 
ubestridt Leder i alle sociale Forhold. 
Og kan man undres over, at han ikke 
med det gode vil lade sig den fratage? 
Men mon han trods alt ikke gjorde klo
gere i straks at bøje sig for det uund- 
gaaelige, inden den ørkesløse Kamp be
røver ham den sidste Rest af mandlig 



Overlegenhed? Jeg tror det. Thi nu har 
Kvinden med utrolig Taalmodighed gen
nem Aarhundreder fundet sig i at blive 
overset og sandsynligvis vil hun udfolde 
en tilsvarende Udholdenhed i Kampen for 
at beholde den sentvundne Ret. Altsaa — 
unge Mænd! Opgiv hellere Kampen! Thi 
vil I ikke vise os ridderlig Hensynsfuld
hed, saa klarer vi os endda. Men hvilken 
Stilling mon I da vil komme til at indtage 
i Samfundet? Mon den ikke vil blive 
noget naragtig?

C. K.
Ordet er frit. — Red.

SKOLENS HAREM.

Forstanderen var i sit sorte Humør;
Han tænkte paa Damernes Skæbne.
Han grubled og grubled og lukked sin Dør; 
Han vilde mod Faren sig væbne.

Det bæres mig for, at det ikke er godt, 
At Damer og Herrer er sammen, 
Og sætter jeg Skel med det samme blot, 
Alt ender i Fryd og Gammen.

Et Harem jeg danner paa østerlandsk Vis, 
Og der jeg anbringer de svage.
Ved Indgangen sættes et Tugtens Ris, 
Og saa faar jeg glade Dage.

Til Værn for vort Harem jeg sætter en Vagt 
Af faste og prøvede Hjerter,
Et Værn, maa det være som forhen sagt, 
Der skaane os vil for Smerter.

Den første skal komme fra Klipper og Skær 
Og være som stenede Fjelde, 
Der trodser al Fare og byder enhver 
Kun Torne, Tidsel og Nælde.

Den næste vi tager af Molboens Æt;
Vi kender jo nøje den Stamme, 
Og denne, det kan vi sige med Ret, 
Gør aldrig vor Tillid til Skamme.

Saa lader vi Nornerne spinde den Traad, 
Som kaldes for Menneskets Skæbne;
Det nytter dog ej; jeg fandt jo paa Raad, 
Der kunde al Fare afvæbne.

s i c.

HVA’ Æ DEN A’, 
maa je’ spørre? Hvod’den ka' de være, 
a’ der nu osse ska’ te' aa være Buler i 
Blækspanden, naar a’ man en Morning 
ikke naar a’ faa fyldt Skrutten mæ’ Grød? 
De' ka’ gøre mej saa nejtrykt, a’ man — 
atte, — atte naar man har gaaen og sla’et 
Knuder paa Tarmene en hel Formiddag, 
saa oven i Køvet ska’ raaves op, som 
om a’ man var et Fortidsfænomen, — naar 
atte man ikke har vaaren der, naar Aller- 
næsthøjstsamme har vaaren i Aktivitet mæ 
Grifleren. — Men hva, der ka’ gøre mej 
endnu mere fladtrykt, er atte — naar man 
har vaaren der til Grød etter a’ ha’ lagt 
og vaagnet den halle Nat, samt laant 3—4 
diværse Livsvæggere a’ la' Klokkeklang 
og liesaa mange Bolsjevigger te a’ hive 
en ud a' Lullen — aa’ saa a’ ska raaves 
op om Middagen igen, — hva’ æ’ den a’? 
Æ der ingen Rasjon i Galskavet? Hva’ 
æ’ den a’ mæ ham den aandsfraværende 
Simmese, ska’ han ha' Lov te aa nøjs mæ 
aa være nærværendes i Aanden, for ska’ 
han det, saa vil je osse ha' Lov te aa 
møje saadden hvær Dag? De æ alsaa 
ku ns en ærbøj ist Faarespørsel. —

Med mejen Agdelse
aa’ Imøjekommenhed 

Chaplin.

FORLEDEN DAG
fandt jeg medfølgende lille Digt, som atter 
bevidner den uudslukkelige Kærlighed, 
der synes at brænde med en evig Ild i 
de unge Hjerter heroppe.

Det er aabenbart et Længselens Suk, 
der af Musernee er bragt frem fra det af



Kærlighed martrede Hjerte. Digtet lyder 
saalunde:

Her kan jeg sidde og længes 
og tænke paa Dig, min Skat, 
kun Tankerne ikke kan stænges, 
for dem er der Lys ved Nat, 
og de er hos Dig derovre, 
hos Dig med det kære Blik, 
hos Dig, som jeg ønsker, jeg havde, 
hos Dig, som saa kær jeg fik, 
hos Dig med de smukke Lokker 
med Pandens klarhvide Rand, 
hos Dig, som staar tegnet i Sjælen 
for mig indtil Dødens Vand.

Hvilken Poesi, kære Venner! Hvem 
der endda som denne (ja, hvem mon det 
nu er? jeg synes ikke, det kan være en 
Folkevise, dertil er det for moderne.) 
Naa! jeg fortsætter, hvem der endda som 
denne med saa bevingede Ord kunde 
tolke de Følelser, der sikkert er saa dyre
bare for os alle. Lad os engang gen- 
nemgaa Linierne.

i. Først sidder han og længes, det, 
som vi jo alle ofte gør, 2. og det er sik
kert ikke Kommune „skat", han tænker 
paa. 3. Ogsaa han kender til det, ikke 
at kunde holde Tankerne samlede. 4. 
Hvilken lykkelig Mand vedkommende Dig
ter er! medens vi andre sidder og roder 
rundt i et rædsomt Uvidenhedens Mørke, 
er der for hans Tanker „Lys selv ved 
Nat". 5. Saa staar der ganske vist, at 
de er hos „Dig derovre", det er selvføl
gelig mindre heldigt under Eksamenslæs
ning. 6 og 7. Nu kommer „Skatten", 
hende med det kære Blik, hende, som han 
gerne vilde have, (hvad tænker Manden 
paa i den Stilling, han har?)

8. Ja, ja, kære Venner! Vi forstaar ham.
„Smukke Lokker", „Pandens klarhvide 

Rand", hvilke malende Ord! (Mon de er 
hentet fra I. P. Jacobsen?) Jeg synes 
alligevel, at Paastanden i 10 og 11 er lidt 
vandet.

Mon Forfatteren ikke kunde have Lyst 
til at melde sig? —n.

EN SAMTALE.

Pier (opdager Ole paa den anden Side 
af Vejen): Hallow, Wolle, kom herover. 
Hør passer det, te æ Skuel ær brænd?

Wolle: Ha, Pier, do render aalti mej 
en hal Vind, som æ Forstander seje te 
Joh. Nielsen i 2. G. Det er blot 1. G., 
der lawer saa møj Brand aa gi’er saa 
manne Brandere, te der gik Ild i dje 
Klasse dem aaen Nat. Nej, Pier, Ukrudt 
forgoe æt saa læt.

Pier: Passer æt, te dje Blaa ska læg
ges nie derop?

Wolle: Nej, de ær baare en Par, der 
æt ka toel sjel aa kom i en, aa saa mien 
di æt, den ka go, nær æt di vil anbefaael 
en. Dær æ rigtenok gawn en Par grow 
dygte Mænd ud aa æ Redaktion, men den 
ska nok løw faa det.

Pier: Hwa er æt egenlig for en Blad? 
A mien politistisk.

Wolle: Den æ solidarisk.
Pier: Hva ær det for nowed?
Wolle: Det ær naar at æ Forstander 

teje hans Skæg aa, saa gjør Eriksen æt 
osse for aa wæe solidarisk. A skul ha 
haaed en Reseft o amerikansk Ulle, men 
æ Dowte ær æt hjem. Han ær op o æ 
Skuel, faa de te dær haa stojn en stue 
Slaw o Langelinie, aa æ Daw ætte ku di 
æt sæt æ Hat lig o æ Hued derop, aa 
nowe maat leg i Seng mej 36° Fiver. 
Æ Springgoes war nok grow terej, faa 
de te jen aa æ Præleminærister haaed 
hoppet rundt o æ Maw o ham, aa Poul 
Hansen war grow mejtawn, men æ Dowte 
saaed, te han maaet sto op, næe han wild.

Pier: Aa, di ær wist æt rigtig klog 
derop. Hvordan goer et mej Eriksens 
Brigade.

Wolle: Saa møj grow gaat. 1 den 
sidst Ti haae snaaer aal æ Lærere aa 
Lærerinder faat en Kursus dæ. A ved 
æt, om di wil opret en særlig Afdeling 
for Tegning. Men ska wi æt go ind aa 
sie te Maren, a tænker, hun haar æ Kaffe 
færre.

Pier: Jow, det war æt saa fejl, læ 
wos det. Blækstift.

Meget interessante Forsøg med et Pen
duls Svingningstid foretages hver Formid
dag i fjerde Klasse. Alle bør se dette 
belærende Fysik-Eksperiment.

Ærbødigst
Holger Andersen. Laurs Bendtzen.



M Skoleiaterlale og Skolebøger 
samt stort Litteraturudvalg 

anbefales mit gode, vellagrede udvalg i

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Sko og Støvler

i største Udvalg til billigste Priser købes 
hos

Chr. Larsen.
Reparationer udføres hurtigt og solidt.

— Se Vinduet. —

Naar Hjernen er træt af at grunde 
paa Oldtidens Mytologi, 
saa tænker jeg mig, at De kunde 
trænge til lidt Poesi;
men saa maa De ha’ Cigaretter,
Confekt. Chocoladetabletter, 
og den Slags billigst De faar 
paa Strøget hos Kjerrumgaard. 

r r . r

CjkleK WÄ
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf. Nr. 14. Alfred Jensen, Tlf. Nr. 14. 
Rønde.

Stat immwiit.
Ilt Itt FtMIirt i Iju

I9t Ils tastete.
Fuldstændig Hmhipnii.

Osolul siarste IM| paa Ma
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 130'.

Skræder

K. F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Reparationer udføres hurtigt.

Husk,
at de altid kan købe den bedste Cigar til 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at jeg 
altid har det største Lager af prima Haand- 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantinesamt 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommeknive 
m. m. m.

N. B. Nielsen, Rønde.
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„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 5. Mandag den 15. Marts 1920. 4. Aargang.

UNGE MÆND OG UNGE KVINDER.

III.
Mine unge Damer! jeg vil først spørge, 

om vi i det hele taget efter Deres Mening 
maa have Lov at være i Vognen mere, 
eller skal vi hænge paa Bagsmækken.

Bægeret er snart fuldt, og hvis det 
flyder over, er jeg bange for, at De, mine 
smaa Piger, bliver vaade.

Deres Intelligens har jeg, sandt at sige, 
aldrig næret nogen særlig Tiltro til; men 
saa indskrænket troede jeg dog ikke, at 
De havde været.

„Oti est la femme,“ spørger Fransk
manden. Han kan være ganske rolig og 
vi ligeledes; thi nu gaar den ikke længere. 
Kvinden staar i Kulminationspunktet af 
sit Hovmod, et Skridt endnu og hun vil 
styrte paa Hovedet ned i „Ubetydelig
hedens bundløse Afgrund“ i „det store 
Niravaua“, hvor hun til Fred og Hvile 
for os kan fortsætte med sit uendelige 
Snevren.

Tag to Par blaa Strømper paa, om de 
lyster, ganske vist er vore sorte; men De 
behøver da i hvert Fald ikke at prale med 
Deres, for skal vi til at se rigtig efter, er 
det nok for det meste „de grønne Hoser“, 
De „trisser“ rundt i.

Kan vi ikke faa lidt at vide om, hvor
ledes Kvinderne i al Almindelighed har 
det efter at have rullet sig saa forfærde
ligt op.

Nu har vi jo set, hvilken Fare vi har 
været udsat for, ved at de, ganske vist 
med vor Tilladelse, har indtaget en efter 
forrige Artikel saa betydningsfuld Plads 
i vort Samfund; men, mine Damer, vi 
har moret os ganske fortræffelig over 
Deres hjælpeløse Anstrængelse for at 
kravle opad; thi i den aandelige Blindhed, 
som maa være Dem egen, har De glemt 
at lægge Mærke til, at De stadig er faldet 
ned igen, saa at vi med stor Fornøjelse 
og vel skjult Munterhed har maattet sam
menligne Dem med en druknende Flue i 
en Flødekop; men se dem dog om; skønt



Deres Stilling synes glimrende, maa De 
dog mærke, at den faste Grund glider 
bort under Deres blaa Strømper, men vi 
har moret os længe over det kostelige 
Skuespil, hvor de saa villigt har spillet 
den af os planlagte Rolle.

Nu kommer vi besjælede af Medliden
hed, og vi udrækker naadigt vor frelsende 
Haand og tilbyder ridderligt „den druk
nede Flue“ vor Arm for at føre den til
bage. Tilbage til Hvilen, Freden og den 
tidligere sorgløse Stilling.

Hør saa en Gang, Skønjomfru, et Ord 
i Alvor:

„Du skal være Din Mand underdanig." 
„Hvad Fatter siger, er og bliver nu allige
vel det bedste,

og endelig:
Kæmp mod den gamle Hva, thi Hov

mod staar for Fald.
N. M.

INGENTING.

jeg er kommet i en væmmelig Forle
genhed, og føler mig derfor alt andet end 
godt tilpas, det er ikke Pengeforlegenhed, 
der bevirker, at jeg er utilpas i Øjeblik
ket, for jeg er nemlig næsten altid i Pen
geforlegenhed, saa det bliver efterhaanden 
en Vane. Nej, ser I, det er meget værre. 
Jeg har nemlig lige været henne paa Re
daktionskontoret, hvor alle Redaktions
medlemmerne var forsamlede, — var jeg 
bare blevet borte — det var nemlig alt 
andet end behageligt, for Sagen er den, 
at det jo er paa høje Tid, at „Pax" skal 
udkomme igen, og efter at Marius Jacob
sen havde rodet alle sine Papirer igen
nem, viste det sig, at der var en sørgelig 
Mangel paa Stof, der stod vi altsaa —. 
Et af Redaktionsmedlemmerne foreslog, 
at vi paa første Side af Bladet skulde 
sætte et stort Spørgsmaalstegn, paa anden 
Side skulde der staa „Aprilsnar", og paa 
tredie Side skulde der saa sættes et stort 
Udraabstegn, medens fjerde Side jo i Reg
len er optaget af Annoncerne. Da jeg 

med min velbekendte Beskedenhed tillod 
mig at gøre Indsigelse mod Forslaget, 
blev jeg til Straf dømt til at skulle skrive 
en Artikel til Pax, og da jeg tillod mig 
at spørge, hvad jeg skulde skrive om, 
fik jegSvaret: „Ingenting". — Altsah, Em
nethar jeg, men det er kedeligt at skulle 
skrive, naar man ingenting har at skrive 
om. Marius Jacobsen er forresten en 
Svend, det maa man ladeSiam, han for- 
staar at sætte Folk i Arbejde, han er væl
dig arbejdsivrig, vel at mærke, naar det 
ikke er ham selv, det skal gaa ud over, 
han har altid frygtelig travlt, og saa maa 
vi andre Stakler holde for. Jeg kan ikke 
lade være med at kigge paa mit Uhr hele 
Tiden, for Klokken er fem Minutter i halv 
otte, og om fem Minutter kommer Jacob
sen og skal have Artiklen, for Stoffet skal 
ned hos Bogtrykkeren. — Nu banker det 
paa Døren, jeg kan høre, det er Jacobsen, 
men Klokken mangler to Minutter endnu, 
hvorfor jeg med min blide Stemme beder 
ham om at rende og hoppe, men han ban
ker igen, og arrigt farer jeg hen og lukker 
Duren op — tak Skæbne! det var Lærer 
Thomsen, der skældte ud, fordi jeg sad 
og hamrede med Hælene i Gulvet. — 
Læseren tænker vel nok, at det er et un
derligt Emne at skrive om, men I kan 
takke jer selv for det, I kunde jo selv 
sende nogle Artikler ind, saa fik I noget 
bedre Stof i Bladet, og saa havde David
sen ikke faaet P. Munchs Samfundskund
skab i Hovedet, da han præcis paa Slaget 
halv otte traadte ind ad Døren, jeg troede, 
det var Jacobsen. N—n.

FOR DYREVENNER.

1 Ferien en Aftenstund 
paa Ryomgaard Station 
jeg saa en Gaas, som trak en Hund. 
En sjælden Procession.

„Die Ganz“ gik for med Hiv og Sving,
ham fulgte Hunden tro,
naar Gaasen gjorde rask omkring,
hver Mand i Toget lo.



Og Toget bruste bort med Fart, 
og førte Parret med, 
og da man naaede Mørke snart, 
for Gaas og Hund af Sted.

1 Rønde ej man undrer sig, 
der ser man jo saa tidt, 
at Hunden løber rask af Sted, 
og Gaasen følger Trit.
Han smiler venligt, naar han ser, 
at Damer gaar forbi, 
og bøjer sig i Støvet ned, 
for deres Skælmeri.

1 Førstningen han i Matros 
med oprejst Hoved gik, 
nu er han bleven Studios 
med Jakke, Stok og Flip.

Det blide P.

FOR NEDEN OG FOR OVEN.

Gymnasiets Pryd det er anden G.,
Jet ser man straks paa „de modnes“ Færden, 
og hver derinde kan gælde for tre, 
de siger ret som Hønen: „Vi og Verden!“

Men første G. er lidt mindre kvik, 
Jet kniber svært med de græske Gloser, 
Jen store Begavelse daglig slaar Klik, 
jg Lærer Ibsen danser ej paa Roser.

fjerde P. gaar paa Afgrundens Rand 
jg drømmer Dag og Nat om Fremtidsære, 
Je burde dog vide, at sovende Mand 
ir endnu ikke kendt i Lykkens Sfære.

tredie P. hersker Kampens Gud 
jg Kristiansen er en af dens kække, 
'nen sikkert det sker, at ct Magtens Bud 
if Sejersrusen Heltene maa vække.

Men anden P. bruger Ordets Pil, 
)g med Diskiisioner de Tanken vække, 
ir. Tomsen sig værger endnu med et Smil, 
uen sikkert snart han Vaabnene maa strække.

Dog første P. bærer Palmerne hjem, 
avis blot de en Gang naar med Skolen til Ende, 
men Haabet er svagt, dog vi bærer det frem 
3g ønsker Lykken sig til os vil vende.

s i«.

HVA’ Æ DEN A’
maa je’ spørre? A’ hvikken Aarsav uj- 
vijer de nu Skolen igæn? Nu har vi gaaen 
og traadt i ’et mæ Ujvijelser og Indrøm
melser, si’en a’ at vi har begynd!. Faar vi 
da alder Fred eller Ro? Hvodden ka’ det 
være, a’ der altid ska’ være saa’en en Pa
nik, som om a’ man sku, tro, a’ man var 
til Sønderjydsk Krakilierationsmødje, hvor 
a, Madsen og Thomsen repræsenterer hen- 
holdvis Sale og Borbjerg Det gør mej saa 
nejtrygt naar a’ je tænker paa, a’ vi maa- 
ske ku’ ha‘ faaet de s/< a’ Tyskland, hvis 
ikke a’ Thomsen var kommen snalrenje mæ 
saa mange varmede Argumenner, a’ Mad
sens Proptrækkerkrøller fik Slivkrampe. 
Men de’ var nu egentlig inte saa meget 
dette hersens mæ den sønderjyske Ujvijelse, 
som mæ ham. — cand. philurius Ujvijel- 
sen a’ Skolelijen — han har nu begyndt a’ 
gi" gratis Ekstratimer i Græsk og „Englisk 
Institutter“ for de bæst begavsede og i aan
delig og materiel Henseende mindre bemij- 
Jede. Je’ søns, a’ den Ujvijelse bør paa- 
skjønnes og tillajer mej at henligge Op
mærksomheden paa vorses philurius og hans 
Extratimer, da de har gjordt mej saa fladj- 
trygt at se, hvor liden Tilslutning og Tak
nemlighed han har. Alsaa, de’ æ’ kuns en al
ler ærbøjist Opmærksomgørsel.

Ærbødjist
Chaplin.

METEOROLOGISK INSTITUT 
meddeler: Udsigt til mildere Klima omkring 
Rønde.

Paa Grund af denne Meddelelse bedes 
vedkommende (da det kun formodes at 
være Laan) omgaaende lægge de Tørv, 
han i en længere Tid har „hentet“ paa for
skellige Værelser paa Langelinie, tilbage i 
de respektive Tørvekasser.

„Eksekutivkomiteen.



Forstø Skolemateriale oo Skolelager
samt stort Litteraturudvalg

anbefales mit gode, vellagrede Udvalg i

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Har De Brug

for et Par nye Støvler, eller De skal have 
de gamle repareret, og De sætter Pris paa 
at have god Gang i Støvlerne, da henven
der De Dem i

Chr. Larsens Skotøjsforretning. Rønde.

Naar Hjernen er træt af at grunde 
paa Oldtidens Mytologi, 
saa tænker jeg mig, at De kunde 
trænge til lidt Poesi;
men saa maa De ha' Cigaretter,
Confekt, Chocoladetabletter, 
og den Slags billigst De faar 
paa Strøget hos Kjerr umgaard.

IMk Wik
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf. Nr. 14. Alfred Jensen, Tlf. Nr. 14. 
Rønde.

Stut liioKirerit.
Dl Mit FiMtn i Ijhi

tt Ils DtmsMn
Fuldstændig Herreekvipering.

IM slarsle Udvalg paa Mil
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 130.

Skræder

K. F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Reparationer udfores hurtigt.

Husk,
at de altid kan købe den bedste Cigar til 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde.

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at jeg 
altid har det største Lager af prima Haand- 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantine samt 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommeknive 
m. m. m.

N. B. Nielsen, Rønde.

Udgivet af Eleverne paa Rønde Gymnasium. 
Redigeret af

Frk. M. Jespersen. Frk. C. Knudsen.
Joh. Nielsen. C. Meldgaard. M. Jacobsen.

Ansvarhavende: Ovenstaaende.
Bi« di hl» BojlkyMcwé;



„Saares der nogen, saa huske han, Striden kun var en Fest —“

Nr. 6. Lørdag den 22. Maj 1920. 4. Aargang.

UNGE MÆND OG UNGE KVINDER.

III.
Undrer mig paa hvad jeg faar at se! 

— — Ja, saaledes udbryder man uvil- 
caarligt, naar man læser N. M.s Artikel i 
Pax. Man faar en Følelse af, at den aan- 
delige Overlegenheds Vished er gaaet til 
Hovedet, og at Dannelsen har'fundet sig 
overflødig og er vandret heden.

Om d’Hrr har Tiltro til vor Intelligens 
eller ikke, kan være fuldstændig ligegyl
digt,. da der sikkert ikke bliver spurgt om 
deres Mening, naar vi faar tildelt en Ger- 
ning. Og hvad det angaar, at vi skulde 
styrte i „det store Niravana“, som De saa 
blomstrende siger, saa kan De være gan
ske /rolig, for det sker ikke. Det ved De 
ogsaa lige saa godt, som vi ved det; el
lers vilde De være forbleven i Deres 
sorgløse ’ Ligevægt i Stedet for at gøre 
Dem fortvivlede Anstrængelser med at 
stille. Skræmmebilleder op for os. Stak
kels unge Mænd, om vi forsvandt fra De

res Horisont. Det vilde være størst 
Ulykke for Dem, for saa længe et Menne
ske har en Konkurrent, saa længe vil der 
være en Fremadstræben i dets Liv, men 
naar denne først er borte, vil det lidt efter 
lidt synke ned, ikke i „det store Niravana" 
men i Selvgodhedens sugende Dynd, hvor 
det endelig forsumper ganske og aldeles. 
— — De taler saa smukt om de „grønne 
Hoser“. Jeg vil blot gøre Dem opmærk
som paa, at man oftest ser de unge Her
rer vandre rundt i saadanne, enten man 
saa vil tage Udtrykket i den ene eller 
den anden Betydning. Endelig skal d’Hrr 
faa et godt Raad: Hold Dem lidt i Stil
hed! maaske De da kan finde og oprette 
et og andet i Deres Opdragelse, som kan 
synes forsømt. Hvis De saa en Gang 
skulde naa til en Slags Fuldkommenheds
stadium, kan der være Tale om,, at De 
kan række os en hjælpende Haand.

M. J.



OPFINDELSER OG OPDAGELSER.

Der har i den senere Tid gaaet Ryg
ter om, at den fysikinteresserede Frk. 
N. N. arbejder med et Forsøg paa at ud
tørre Danmarks Søer og Fjorde paa en 
ganske ny Maade. Forsøget gaar nemlig 
ud paa at adskille Vandet i Ilt og Brint 
ved Hjælp af et Vanddekompositionsap
parat.

Forsøget bliver saa meget mere interes
sant, som Fortidens dygtige Fysikere aldrig 
har prøvet lignende Forsøg.

Paa Askov Forsøgsmølle har Professor 
la Cour for Aar tilbage fremskaffet Lys 
paa samme Maade, idet han først adskilte 
Vandet i Ilt og Brint og atter førte de to 
Luftarter sammen i en dertil konstrueret 
Lampe, hvor de saa blev antændt.

Hvis Frøkenen, hvad der temmelig 
sikkert kan ventes, vil benytte denne Op
findelse sammen med sin egen, betyder 
det en stor Omvæltning indenfor forskel
lige Felter.

For det første sparer Ingeniøren den 
store Arbejdskraft ved Udtørringsarbejdet, 
og for det andet vil Frøkenen saa være 
i Stand til at forsyne store Omraader med 
Lys, da man jo nok tør gaa ud fra, at 
den ærede Frøken forstaar sine Sager 
saa godt at hun kan opsamle de store 
Mængder af de to Luftarter.

Ovenstaaende henledes til d’Hrr Cen
sorers Opmærksomhed og Velvilje, da 
det synes unødvendigt, at Frøkenen efter 
en saadan Præstation skal vise sin Dyg
tighed i Fysik ved sin forestaaende Ek
samen.

M. L.
I

AMORS GENISTREGER.

Paa Højskolen Springgaasen kom lidt for tit, 
fem Gange om Dagen man siger, 
men saa gik det dog en Smule for vidt 
med hans Jagt efter Højskolepiger.

Forleden Dag kom han for sjette Gang oj 
og vilde med Damerne tale, 
men saa blev der dog tilsidst sagt Stop, 
den Sport fik en traurig Finale.

Forstanderens Frue ved Vingen ham grel 
og sendte ham hjem paa Minutten, 
tydelig var den, for Gaasen den kneb, 
han tænkte med Sorg paa „Glutten“.

Han sjokkede hjem, og han tænkte sig om, 
vi ved jo, han er lidt forvoven, 
og snart til et fint Resultat han kom, 
han tænkte: „Saa har vi jo Skoven".

Moralen er tydelig, agt vel paa den 
og husk, hvad der Springgaasen hændte; 
de Piger alt fanged een Ungersvend, 
hvis Hjerte for Damerne brændte.

Og derfor vor Springgaas, vor prøvede Ven, 
med bævende Hjerte nu siger: r
„O, vogt dig blot vel, hver en Ungersvend 
for de farlige Højskolepiger".

N-n.

EN SAMTALE.

Pier: Dæ æ enda lang Ti sien a 
haae sie dæ, Wolle!

Wolle: Jow, i lig Mode, Pier. En 
haae jo haaed saa travlt no mæ aa stem.

P.: Ja, wis saa. Æ dæ hejsen nowed 
Nyt fraa æ Skuel?

W.: Næj, jow, haae do høe den mej 
Bulerup aa æ Damer? Sie do. Bulerup 
fløt jo, aa saa snaae han wa væk, kom 
dæ saa manne Mus, te æ Damer sænd 
en Oltimatum te Lærer Thomsen om aa 
fo byttet tebaag. Dæ ku de no ligot æt, 
aa saa vænnet de sej snaae te di hæe 
smo gro Væsner. Men saa for aa dril, 
saa kjøft de en Kat, aa do sku sie, hvo 
de virket. Skjønt æ Kat wa lise gammel 
som aal æ Damer te sammels aa grulig 
grim, saa ku aal æ Herrer bæje li den 
end Fritjof. Dæ æ jo blot for aa staa 
sej. got mej æ Damer. Den jennest dæ 



holder o æ Hund, æ æ Forstander, aa 
han indrømmer te jo mie æ Kultur komme 
igjemmel, faasvinder æ Hund, saa den 
faasvinder osse nok snaa fraa æ Skuel 
saa. Men no wist Fritjof ligot, te den ka 
mie end æ Kat. Saa snaae æn bløw jalus, 
saa fek æn æ Kat drownet. A tøkkes 
naa, di sku gjø Generalstrik, faa de æ æt 
parlamentarisk, næe æ Forstander jenn 
holde mej æ Hund, men di ande 100 mej 
æ Kat Men æ Damers Raseri faal o Hr. 
Ibsen. De jawet ham ud fraa æ Harem, 
saa han kom mej hans Viskestøk ve den 
jen Haand aa Gaffel aa Talerken ve den 
aaen ind i æ Spisstow, og die sidde han 
inaa.

Men saa Bulerup. Han ku æt undvæe 
æ Damer. Saa fandt han o aa ta Egstra- 
timer, æt ve Thomsen, men ve Frk. X. 
Saa faa ingen ånde sku ku go ind, aa 
han it sjæl ku go ud, smæk han æ Dør 
i Baglos. Men dæ æ jo got, de haae æ 
Smej aa æ Skuel. — No ve æ Valg va 
„Herskinds Kasketdrenge“, Madsen,. Erik
sen, Søren Jensen aa Nielsen næ kommen 
op aa sios, aa den i. Maj va nok grow 
beweget. Men de aallewæst æ ligot mæ 
i. G. De bestil æt aandt æn aa go op 
o æ Hotel aa i mel stige de Bøffer, dæ 
ryger. Ibsen sæje, de foe æt Egsamen, 
inden di æ Bedstefaaere aal sammel. De 
ska ha lawet en Arbejdsløshedskas, faa 
arbejdsløs, de æ di aal. Somti spil de 
Fodbold ud o æ nøj Pigtro, men de æ 
æt fo møj Arbejd ve.

P.: Ja, de æ de a seje, di æ æt rigte 
klog derop.

W.: Nej, hva sku di saa go dæ for? 
Di gjø æt osse broget for æ Lærere; Frk. 
Clausen haa lisse stil lejn sæ te aa rug 
Gejslinge ud. Saa æ de osse bløvn jens 
om, te di æt wel stil te Grøj om æ Maaen, 
aa de æ vis Lærer Thomsen dæ stoe i 
Spids for dem, for han ka aalle kom op 
te de ringe. Men høe Pier, wil do æt 
mej hen o æ Missionshotel „De fyldte 
Maver“, som cand. Cranskow seje, saa 
vel a gi Kaffe die, saa ska do sikke en 

Flok, dæ æ bløwn saa stuesnudet, te de 
ka æt spis o æ Grimmenasium, men sedde 
de aa fylde i sæ aa ryge Cigarer boje 
tile aa siile.

P.: Jow, la wos de, saa ka do faatæl 
mie imens. B 1 æ k s t i f t.

Generalstrejken har været haard ved 
de smaa Provinsblade, hvortil vi beske
dent regner „Pax et Pugna“. De bevæ
gede Dage i April med Statskup og For
virring fik ogsaa vort Blad til at gaa ind. 
Kun socialdemoborgstauningbjergkratisk- 
allierede Journalister har maattet arbejde, 
og her paa Skolen har vi kun to saadanne 
nemlig de to Søren’er Holm og Jensen. 
Men dovne som den Slags Folk altid er, 
har vi ikke set os i Stand til at faa disse 
til atter at tage fat. Først nu er det lyk
kedes Redaktionen efter et beundrings
værdigt, ihærdigt og kunstfærdigt Arbejde 
at faa samlet lidt, særdeles udsøgt Fylde
kalk, som den nu sender ud til de, indtil 
nu ligeledes ihærdigt strejkende Læsere. 
Enhver Klage over Bladets Udebliven hen
vises til ovennævnte to Herrer, hvis Pligt 
det selvfølgelig havde været arbejde 3X8 
Timer daglig for vort i Forvejen svage 
Blad. Naar de ikke har gjort det, er det 
deres Fejl og ikke vor.

Redaktionen.

MIN KÆRE LÆSER!
Ak, hvad skal jeg gribe til i min store 

Nød? Nu er min Redaktion bleven smit
tet af den zahleske Politik og erklærer be
standig Generalstrejke fra i Dag. Min 
indtrængende Bøn til jer, mine kære Ven
ner, er derfor, at I vil hjælpe mig til en 
ny levedygtig og arbejdslysten Redaktion, 
som I og jeg kan være tjent med. Med 
Haabet om at jeg stadig maa være vel
kommen i eders Kreds, sender jeg mange 
venlige Tanker til jer fra eders beskedne 

„Pax et Pugn a“.

RØNDE KLOSTER!
Priorembedet ledigt fra 1. Juni d. A.
En dygtig, samvittighedsfuld Mand, der 

har Kendskab til Vokslysindustrien, Klo
sterlatin og Fedning af Kapuner samt er i 
Besiddelse af de nødvendige Kvalificationer 
og passende Anciennitet har Mulighed for 
at blive taget i Betragtning.

Henvendelse Munkeallé Celle Nr. 6.



samt stort Litteraturudvalg
anbefales mit gode, vellagrede Udvalg i

Tobak, Cigarer og Cigaretter
i fine, udsøgte Kvaliteter til billigste Priser.

Sæbe, Parfume og Barberrekvisitter
i største Udvalg.

Chr. Larsens Boghandel, Rønde.
Har De Brug

for el Par nye Støvler, eller De skal have 
de gamle repareret, og De sætter Pris paa 
at have god Gang i Støvlerne, da henven
der De Dem i

Chr. Larsens Skotøjsforretning, Rønde.

Naar Hjernen er træt af at grunde 
paa Oldtidens Mytologi, 
saa tænker jeg mig, at De kunde 
trænge til lidt Poesi;
men saa inaa De ha' Cigaretter,
Confekt, Chocoladetabletter, 
og den Slags billigst De faar 
paa Strøget hos Kjer r u m g a a r d. 

” Cjk ler, Cj kl ødele.
Reparationer udføres til billigste Priser 

og med Garanti.
Lommelamper og Elementer.

Tlf.-Nr. 14. Alfred' Jensen, Tlf. Nr. 14. 
Rønde.

Støt Inmum 
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' FttsMiij nmhipnp.
Ublu største lltty paa Pladsen.
Crome & Goldschmidts Udsalg

Tlf. 130. ved A. Markusen. Tlf. 130.
Skræder

K. F. Stoffregen
anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Reparationer udføres hurtigt.

Husk, -
at de altid kan købe den bedste Cigar til 
Prisen hos N. B. Nielsen, Rønde.

Naar
De skal gøre Deres Indkøb, husk da, at jeg 
altid har det største Lager af prima Haand- 
sæbe, Barbersæbe, Parfumer, Brillantine samt 
Barbermaskiner, Barberknive, Lommeknive 
m. m. m.

N. B. Nielsen, Rønde.
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