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HALLO!! 

Så er vi her igen! Vi håber, at i synes bedre om dette nummer. Vi har gjort 

os umage for at gøre det bedre end det første. Vi er, ligesom da vi lavede 

det første nummer, blevet hjulpet godt igang. Især skylder vi inspektør 

Rasmussen tak for, den velvilje, vi blev mødt med, ligemeget hvor tossede 

vores ideer og forslag var. Desuden kunne vi slet ikke været kommet igang, 

hvis ikke redaktøren Erik Petersen fra starten havde givet os så megen klog 

bistand. Og sidst, men ikke mindst, fru Møller og hr. Krue-Sørensen, som 

begge meldte sig frivilligt! Nu må I vise, at den hjælp ikke har været 

unyttigt, ved give bidrag allesammen. Så bliver vores blad så fint, det 

overhovedet kan blive. 

Reduktionen. 

P. S. Tak for venlig omtale i dagspressen! 

 

Tankeproblemer 

Selv de mest veludarbejdede 

ordensreglementet, vil altid have 

enkelte skønhedsfejl. -- Dette er 

naturligvis også tilfældet med vore 

ordensregler på skolen. F.eks. står 

der i paragraf 12 bl.a., at taskerne 

skal anbringes i de dertil 

indrettede stativer i skolegården 

— »men husk: pænt og ordentlig!« 

Ja, det er meget godt, nier hvad 

nytter det, når der om morgenen 

ligger bjerge af tasker i stativerne, 

og disse dertil bliver brugt til 

siddepladser. Efter at klokken har 

ringet ind til morgensang, styrter 

de, som skal i den nye bygning, 

lien og hiver deres tasker til sig 

med det resultat, at de resterende 

tasker bliver væltet ned på jorden. 

Denne tilbagevendende 

morgenmanøvre tager hårdt på 

såvel tasker som tankeindhold, 

såsom fyldepenne, bøger og 

madpakker. Efter at vor ganske 

glimrende morgensang er til ende, 

går man igang med at' finde sin 

taske. Dette tar jo sin tid, hvilket 

er nok til at bringe visse lærere i 

harnisk over ungdommens 

langsomhed. Disse lærere prøver 

nemlig hver morgen at overgå 

deres egen rekord i hurtigløb over 

gården. Den bedste, men måske 

også den dyreste løsning var at 

opstille stativer uden for hver 

forhal i den gamle bygning. Så 

kunne vi hurtigt, uden at taskerne 

led overlast, få fat i dem. En 

billigere løsning var at give 

tilladelse til, at vi måtte stille vore 

tasker under bænkene i 

skolegården. Dette ville i hvert 

fald se bedre ud end virvarret af 

tasker ved stativerne i læskuret. 

B. B. L. 
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Byens middelalderligste kro. — 

Kun 10 minutter fra oldtiden. - 

Tag med solvognen ! 

Etnografiske specialiteter. 

Moderne retter fra egen mødding. 

 

MENU: 

Sagasuppe. 

Mjød (efter bedste lagermetode)  

Danske offerlam i asparges.  

Kæmpehøje smørrebrød. 

Øglebøf med stenaldersalat. 

De lækreste østers og ferske 

gravlaks fra egen høj. 

Ruiner, rå eller ristede. 

 
 

I  J E T T E S T U E N: 

Miss Egtved underholder med 

Guldaldersange. Bronze-swing til 

Jællingekæmpens lurnumre fra 

den yngre tertiærtid. 

 

Dansk-engelsk parlør: 

1. Undskyld, hvornår går toget til 

Ølstykke?  

Please, when goes the train to 

Beerpiece? 

2. Kan vi få et badeværelse?  

Can wee get a bad zoom? 

3. Jeg vil gerne have et 

enkeltværelse. 

I want a simple room 

4. Har De hakkedrenge med 

spejlæg? Have you mineed 

boys with mirror-eggs? 

5. Jeg bryder mig ikke om 

øllebrød.  

I do not like beer-bread. 

6. Jeg vil gerne have mit hår redt.  

I will have my tiair red. 

7. Vis mig vejen til lurblæserne, 

Show me the way to the 

sleepblowers. 

8. Hvor er det nærmeste fyrskib?  

Where is the nearest. fellow-

ship? 

9. Hvor ligger den lille havfrue?  

Where lies the little ocean-Mrs.? 

10.  Frøken, skal vi drikke dus?  

Miss, shall we drink you's? 
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Kender i historien bag 

Goddag mand - Økseskaft 
Her er den. 

Der var engang en mand, som var 

døv. En dag sad han i et træ ved 

vejen for at hugge en gren af til et 

økseskaft. Da ser han to mænd, der 

kommer hen ad vejen mod ham, og 

da han nok tror, at de vil tale til 

ham, vil han have svarene på rede 

hånd, så de ikke lægger mærke til, 

at han er døv. — Først vil de 

spørge mig, tænkte han, hvad det 

er, jeg er ved at hugge. Så vilde 

sikkert vide, hvor langt et stykke af 

grenen jeg vil bruge til det. Så skal 

vi nok få at se, at de vil låne mine 

to heste, og når de ikke kan få 

dem, spørger de vel om den 

nærmeste vej til byen. 

— Så kom mændene. »Goddag!«, 

sagde de. 

»Økseskaft«, svarede den døve. 

»Åh, gid det sad i din hals«, sagde 

de. 

»Lige op til denne her knast«, 

sagde manden. 

Så råbte de fremmede: »Er dine 

døtre hjemme?« 

»Det er to føl«, sagde den døve. 

Men nu blev mændene vrede og 

råbte: Du skulle hænges, din 

slyngel!« 

Den døve mand huggede roligt 

videre idet han sagde: »Oppe 

mellem de to piletræer!«. 

Annonce: 

Maskinskriver søges: Må kunne 

skrive pænt og forholdsvis hurtigt på 

skrivemaskine. Lønnen er den 

samme som chefredaktørens. 

Ansøgninger bedes lagt i 

støvsugeren. 

Red. 

Betjenten: — De har jo ikke 

nummer på bilen? 

Bilisten: — Det gør ikke noget, for 

.jeg har jo kun den ene! 

 

— Han tjener alle sine penge på 

andres fejl! 

— Jaså, er han måske sagfører? 

— Nej, han er viskelæderfabrikant! 

 

— Man ser ingen svaler i luften 

idag! 

— Nej, luften er afsvalet! 

 

Læreren: — Hvorfor tror du, at jeg 

kaldte dig en lille dumrian før? 

Eleven: — Det er fordi, jeg ikke er 

så stor som De! 

 

Olsen — Læg mærke til mine 

armmuskler, med dem kan jeg 

standse et tog i fart! 

Hansen: — De er en løgnhals! 

Olsen: — Nej, lokomotivfører! 

 

Læreren: — Først havde vi 

fyrreskovens tid, så egeskovens og 

så bøgeskovens. 

Eleven: — Ja, nu har vi elskovens 

tid. 
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Tips ved eksamenstid 

Regneopskrift: 

l en gryde, men forsigtigt, hældes 

tre potenser, røres godt til de er 

stegt. 

Smag til med koefficienter!  

Grib nu en abscisseakse, 

Skær den op med skarpe sakse, 

skræl en håndfuld eksponenter, 

fang to vinkler (supplementer) ret 

dem ud og ned i gryden, sikke dog 

en liflig syden!  

Sæt hurtigt på et antilåg, siger 

Pythagoras' kogebog.  

Hvis man dem lader koge let, får 

man en herlig vinkelret. 

 

Konkurrencer 

Vinderne fra sidste nummer: 

I. præmien: 2 billetter a 3 kr fik 

Torben G. Larsen 4. b. 

2. præmien 1 gavekort a 5 kr. fik 

Henrik Eilschou 5. b. 

3. præmien 1 gavekort a 5 kr. fik 

Mogens S. Jørgensen 4. c. 

 

Tegnekonkurrence 

Konkurrencen gælder kun 1., 2. og 

3. klasse. Tegningerne skal være 

på almindeligt tegnepapir, og de 

må forestille alt muligt, både med 

og uden farve. Fold dem forsigtigt 

sammen, skriv navn og klasse 

bagpå og put dem i støvsugeren. 

Imellem tegningerne udvælges den 

bedste fra liver klasse, og de tre 

tegninger hænges op, så jeres 

kammerater kan se, hvor dygtige i 

er. De tre kunstmalere får hver en 

æske farver i præmie. Fat i papir 

og blyant! God fornøjelse! 

Red. 

 

Midt i en eksamenstid 

Kaj Munk havde i Nykøbing en 

kammerat, som imponerede med 

følgende ræsonnement: »Det 

kunne aldrig falde mig ind at 

snyde ved eksamen, hvis man 

behandlede os som gentlemen, 

men når de sætter vagt ind til at 

passe på os, behandler de os i 

virkeligheden som forbrydere, og 

vi er overfor vor kære gamle skole 

moralsk forpligtede til ikke at 

skuffe dens forventninger til os«. 

Han var ikke så tosset, men måske 

lidt naiv. 

Rebus for jer alle 
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