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Navnet Kammeratskab, og ethvert 
andet Hensyn tilsidesættes for at 
fremme det. Jeg vil selvfølgelig 
ikke paastaa, at det er rigtig at 
sladre, men i 2den Klasse skal 
man til det sidste smøre Lærerne 
Legn2 for at undgaa Opdagelsen 
af et eller andet. Ordensduksen 
maa paa ingen Maade melde, at 
en ikke har leveret Opgaver eller 
mangler Karakterbog, selv om han 
bliver spurgt derom; glemmer 
Læreren at give Lektie for, er det 
under streng Straf forbudt at 
læse videre, gør nogen det, er 
han vis paa Klø.

Men over alt dette opstaar der 
et underligt unaturligt Forhold til 
Læreren. Timerne bliver kedelige 
og langsomme, naar Læreren sta
dig skal skænde, al Gemytlighed 
forsvinder, og Arbejdet bliver en 
Plage.

Værst stillet er Læreren. Hvis 
han bliver anset for at gøre For
skel paa Eleverne, da ve ham. 
En enkelt Elev, der bilder sig 
ind at blive tilsidesat eller for
fulgt, kan fordærve en hel Klasse, 
navnlig en saadan som anden, 
hvor man i Reglen befinder sig 
i Lømmelalderen. Selv om Læ
reren nu er saaledes, at ingen 
vover at komme med aabenlyse 
Hentydninger, vil han dog ikke 
kunne undgaa at mærke, at han 
er daarlig lidt, og det, synes jeg, 
maa være skrækkeligt for ham,

naar han véd, at det aldrig i 
mindste Maade er faldet ham ind 
af være uretfærdig.

I tredie Klasse vil Forholdet 
allerede være noget bedre, thi 
der ere Eleverne saa fornuftige, 
at de kunne indse, at Lærerne 
ikke ere vore Fjender, der søge 
at plage os med meget Arbejde 
og lange Lektier, men at de ar
bejde med os og glæde sig over 
vore Fremskridt lige saa meget 
som vi selv. Naar saa endelig 
alle Misforstaaelser ere fjernede 
og man kan sige til Lærerne, 
hvad man vil, uden at frygte for 
enten at støde an mod Kamme
ratskabsloven eller for at Lære
ren opfatter Spørgsmaalet som 
Uforskammethed, da er det en 
Fornøjelse at gaa i Skole, og saa 
er Forholdet som det bør være.

Det er ikke min Mening med 
denne Artikkel at ville bejle til 
Lærernes Gunst, eller paastaa, 
at de ere, som Mennesker bør 
være; de have selvfølgelig deres 
Fejl. Jeg Far kun villet forsøge 
at paavise, at de ikke gøre Sko
len til en Slaveanstalt, og ikke 
ved ufortjente daarlige Karakterer 
og Anmærkninger sætte den ene 
Elev under den anden.
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Trækningsliste.

Da Eleverne i 4de, 5te og 6te 
Klasse spillede i Velgørenheds
lotteriet, faldt Gevinsterne saa- 
ledes:

Anna E. Sørensen 1. Gevinst 20 
Pd. Tobak.

Agnes Vanning 2. do. 1 Par 
Vandstøvler.

Oluf Lange 3. do. 1 Par Haand- 
vægte.

Morten Jensen 4. do. 1 Par Bal
sko.

Aage Sørensen 5. do. 1 Bibel.
Laura Sinding 6. do. 1 Toiletf 

spejl.
P. Wemmelund 7. do. 1 Anker 

Rom.
Carl Hansen 8. do. 1 Hat.
Carl Petersen 9. do. 1 Dukke.
C. Sørensen 10. do. 1 Vækkeur.
Eigil Hallas 11. do./l Korset.
Aa. Frederiksen T2. do. 1 ABC.
Harald Jens^lo. do. 1 Spade.
V. Stensgåard 14. do. 1 Svømme- 

'bælte.
C. Melbye 15. do. 1 Spil Kort.
C. Thomsen 16. do. 1 Kurv.
M. Frahm 17. do. 10 Sæt Strikke

pinde.
H. Sallingboe 18. do. 1 Salme

bog.
P. Thomsen 19. do. 20 Ruller

Frod^ Chris tensen 21. do.. 1 Flue- 
si<ab.

Holger; Hansen 22. do. 20 Pd. 
Fedt.

P. Poulsen 23. do. 1 Harmonika.
C. Tårns ’24. do. 1 Flaske Eau 

de Cologne.

N. A. Jeppesen fik 25. Gevinst. 
H^n vandt nemlig sin store, fede, 
gr>aa Kankanin, som han ikke 
klSrde faa solgt og derfor havde 
s/kænket in Vefgøreiihcdslotteriet, 
tilbage. i

Vi gratul?rer navnlig Jepsen 
med sin hankanin.

Flere Elev?r ' 8. Klasse ønske 
at deltagt * Mi. Jensens Danse- 

kursus, hvorfor Prisen bedes be
kendtgjort.

Samme unge Damer ønske at 
deltage i N. A. Jeppesens ABC- 
Undervisning. 

——
Prisen er 1 Kr. i Timen. Nær

mere Besked kan erholdes i min 
private Lejlighed, Havnegade. Jeg- 
træffes bedst hjemme fra Kl. 11 
— 1 Aften. Mandag og Onsdag 
er jeg paa den Tid paa Carl 
Hansens Kulplads, hvor Danse- 
undervisningen gaar for sig. Or
kestret bestaar af Hr. Lirekasse-

H.
Skipperskraa. 

Rasmussen 20. do. 1 
pibe.

j mand H. Hansen og Redekam- 
Shag-' spiller Jeppesen.

I Hr. Jeppesens ABC-Skole staar
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aaben hele Eftermiddagen. Med Vejle Latin- & Realskole
stor Fornøjelse modtages ever, afh0|äer ßa| (efter Opførelsen af

Annoncer.

en Komedie pre. Kl. 7) Mandag 
den 20. ds. i Haandværkerforenin- 
gens Festsal. Billetter med Spis
ning 2 Kr. 25 Øre, uden Spisning

At Tipses Høne ved Navn 1 ^r. 25 Øre. . 
»Gønne« er syg, bekendtgøres. ^lv' Elever kunne deltage.
Doktor søges. Ærb. Tiji. Kommiteen.

Et Par Benklæder । Et Staalpenneskaft
— helst sorte - jet med en Sølvpen i efterlyses af
til Laans,i da jeg skal bruge deim 
til Skoleballet, hvortil jeg har Bill-
let, men mangler de ovennævnt«" HylokonCOft-MOStOf
»unævnelige«. Billetrr^.»Trang«^s»thor« til Udleje. Anvises fra 
indleveres paa Blade;s Kontor. [ ß- stud. Klasse.

H. Guldmann.

Viggo A. Hansens 
Bog- og Papirhandel, 

Nørregade 12.

Exprestrykkerifet, Vejle


