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og tænker: Fanden være Re
daktør.

Det skal I se en skønne Dag han 
bliver

af Skolens Gang«, det og sig 
hør og bør.

Til „Skolens Ganges Læsere.

Det er ikke med glade Følel
ser, jeg maa meddele Dem, at 
det er blevet mig strengt forbudt 
at fortsætte den Artikkel, »Et Par 
Ord fil Forsvar for den frie Tanke«, 
jeg har begyndt i sidste Nr. af 
dette Blad, og at jeg altsaa er 
nødt til at lade det blive ved, 
hvad der allerede er skrevet. Kun 
vil jeg lige sige et Par Ord til 
dem, der har læst min Artikkel 
med Vrede. Selvfølgelig véd jeg 
godt, at en Syttenaarigs Meninger 
altid maa være noget barnagtige, 
og at man i den Alder ikke hel
ler er i Stand til at udtrykke sin 
Mening ret godt; det har paa 
ingen Maade været Storsnudethed 
og Selvbehagelighed, der har dre
vet mig til at skrive, hvad jeg 
skrev, og jeg troede egentlig ikke, 
det var nødvendigt at sige det. 
Jeg véd jo saa udmærket godt, 
at mange af dette Blads Læsere 
har mere modne Meninger end 
jeg. Dog er det ikke nær saa- 
dan, at jeg tager mine Ord i mig 
igen; hvad jeg skrev, var og er 

min Overbevisning, enten den er 
barnagtig eller ej; men jeg ind
rømmer, at jeg burde udtrykke 
mig noget mere forbeholdent paa 
Grund af min Alder. Dem, jeg 
véd, vilde angribe mig, beder jeg 
gøre det privat og ikke i dette 
Blad, da jeg dog ikke maa svare 
her. — For Fremtiden skal jeg 
saa her i Bladet holde mig tif 
Sager, hvor der ikke kan være 
Tale om den eller den Anskuelse.

Christian F. Melbye.

Skatteligning
i Ærligstrup Sogn 

anno domini 1920.

cand. mag. Carl Hansen 100
Løjtnant Gunvar Rasmus

sen 2,000
Slagtersvend Dolleris 5,000
Bølle Bundegaard 10,000
Skorpionsoliefabrikant G.

Smith 10,000
Professor C. Hindborg 2,000
Matros O. Nissen 500
Tobaksspinder K. Smith 20,000
Dr. phil. & theol. V. Peter

sen 30,000
Athlet A. Christensen 15,000
Laban Jørgensen 10,000
Spækhugger Friis 17,000
Ølmand E. Frederiksen 15,000
Messingsmed Guldmann 10,000
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rør jeg spørge den ærede Hr.
Alexander (Forfatter til Dig

tet »Cyklens Pris« i Nr. 3) om 
Grunden til, at han i det følgende 
Nr. ikke har fuldendt Digtet.

Har han maaske ikke haft 
Stof nok til at fuldende det, eller 
er han maaske bleven forskrækket 
over den forbavsende Lighed 
mellem de sidste Vers og de 
moderne Vintre, hvori Fugtighed 
og Væde som bekendt spiller 
Hovedrollen.

Spectator.

Nips.

Kan man ikke med Rette kalde 
en Jordemoder for et Føde
middel?

Folk ere enige om, af Vejle 
er køn; men hvilket Køn? Den 
er maaske Hunkøn, siden der er 
et Sted ved Limfjorden; der hed
der Han-Vejle.

Jum-Jum.

Skoleballet
indledes i Aar med et lille Lyst
spil i én Akt: Kusine Lotte af 
Molt Vengel.

Redaktionsmeddelelser.

De af »Mark Twain jun.« og 
»Skønne Helene« indsendte 

Artikler optages kun, hvis Navn 
og Adresse indsendes til Redak
tionskontoret.

* Hi

Abonnenterne bedes sende 
Manuskripterne til min private 
Lejlighed, Vestergade Nr. 6, og 
ikke til Exprestrykkeriet.

* * 
*

Da hverken vor juridiske eller 
lægevidenskabelige Raadgiver i 
lang Tid er bleven benyttet, gøre 
vi atter opmærksom paa, at frem
deles alle Spørgsmaal besvares.

Red.

Da Eleverne i 9de Klasse i 
Vejle Døtreskole ønske Un

dervisning i Matematik hos Hr. 
O. Lange, bedes Prisen bekendt
gjort i Bladet.

Det er mig meget kærkom
ment, at 9. Klasse vil læse Mate
matik hos mig. Netop i denne 
Tid underviser jeg for halv Pris, 
nemlig 5 Kr. i Timen. Ingen bør 
undlade at melde sig, da jeg inde- 
staar for, at Resultatet vil blive 
langt over Forventning.

Ærbødigst
O. Lange.
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Annoncer, c-g—

Nu da Skolens Gang bliver 
trykt, har jeg solgt min Hekto
graf; det bekendtgøres derfor, at 
jeg nu ikke mere hektograferer 
mine Opgaver, saa de, der ønske 
at faa dem, for Eftertiden selv 
maa skrive dem af.

M. Jensen.

En Kniv med Metalskaft og 2 
Blade, funden paa Skolepladsen, 
er indleveret. Kan ligesom den 
sidste mod dette Avertissements 
Betaling afhentes hos

Forretningsføreren.

Undervisning i Begyndelses
grundene af ABC’en gives af N. 
A. Jeppesen. Prisen er 2 Femører 
for Voksne, 10 Øre for Børn i 
Timen. Damer gratis.

Da der nu snart skal være 
Skolebal, har jeg tænkt paa at 
oprette et

St Dansekursus, Si 
hvor saavel gamle som ny Danse 
læres.

Mit Kursus har forskellige For
dele, bl. a. den, at jeg selv altid 
danser med, hvilket bevirker, at 
de fleste ved at se den Elegance 
og Lethed, hvormed jeg bevæger 
mig, paa mindre end en Aften 
lærer hele Dansesystemet.

Stor Tilslutning ventes.
Af. Jensen.

I

É Andreas Dolleris. i

BOGHANDEL.

Dansk og fremmed Litteratur. S
Skolemateriel.

Exprestrykkeriet, Vejle


