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og dersom De vil hvad jeg tror De vil —, 
velvilligt og med skaansom Dom se til 
ja, saa har altsaa helt vi vundet Spil.
Vor Tillid til os selv er ej saa fast, 
At vi som Skolens Oltids Kæmpeslægter 
Tør give os med Holberg selv i Kast, 
at spille'Herkules vi ikke mægier.
Vort Stykke er ej af de fine, flotte, 
og vi Rekrutter er i Scenens Kunst, 
med Trang til Overbærenhed cg Gunst. 
Saa tag da venligt mod Cousine Lotte«.

Gensvar.

Naar jeg nu tager Pennen for 
at skrive disse Linier, saa er det 
ikke for at hæve vor Klasse over 
nogen anden, men kun fordi jeg 
vil prøve at paavise, at den ikke 
er værre end de andre.

Anden Klasse er, saalænge jeg 
har gaaet i Skolen, altid bleven 
kaldt for »Lømmelklassen , og 
dette Navn betegner jo, at den 
maa være værre end de andre 
Klasser, uden at den derfor be
høver at være det.

Men det, jeg vil vise, er det, 
at vi ikke er saa slemme, som vi 
havde Ord for i sidste Nummer. 
Der staar f. Eks.: »Eleverne staa 
L.ast og Brast i alt . Det er fuld
kommen rigtigt, vi holde sammen 
i alt; hvorfor skal vi sladre om 
en Kammerat, der har gjort et 
eller andet? For det meste mel
der Vedkommende sig sgsaa selv, 

men gør han det ikke, saa lider 
vi hellere alle for det, han har 
gjort, end vi sladre. At tilhviske 
den, der bliver eksamineret, kan 
vist ingen Klasse sige sig fri for. 
Vi smøre aldeles ikke Løgne, da 
det at lyve betragtes som fejgt 
og straffes haardest af alt.

Det, jeg ogsaa har tænkt paa 
at omtale, er om Vedkommende, 
som har skrevet Artiklen i Nr. 3. 
Jeg tænker mig ham som en stor 
Egoist, der ikke bryder sig om 
andet, end at hæve sig i Lærer
nes Gunst, selv om han derved 
skader sine Kammeraters Rygte; 
men han har dog vækket vor 
Æresfølelse, saa at vi fra nu af 
vil beflitte os paa, at gøre Lære
ren hans Timer saa behagelige 
som muligt.

Aage H.
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Skoleballet.
Denne Gang gik Skoleballet efter For

ventning meget gemytligt. Grunden her
til er sikkert den, at det indlededes med 
en Komedie; thi derved kom man straks 
i den Stemning, som man ellers først kom
mer i efterhaanden — somme Tider først 
efter Spisningen. Komedien, Kusine Lotte 
af Molt Wengel, blev spillet fortræffeligt. 
Særlig vandt Carl Hansen Bifald som Se
kretæren, og det maa da ogsaa siges til 
hans Ros, at han klarede sin i sig selv 
morsomme Rolle udmærket; kun kunde 
han maaske have lagt en Smule mere Al
vor i Sangen: „Da jeg var ung" o. s. v. 
Christian Sørensen morede ogsaa meget 
Publikum som Jens. Laura Sinding, som 
for Resten var aldeles ukendelig paa Grund 
af Sminke, kom nydeligt fra sin Rolle som 
Kusine Lotte; hun og Christian Thomsen, 
der spillede Fritz, forstod, synes jeg i hvert 
Tilfælde, at gøre de tit saa kedelige El
skerscener helt yndefulde. Før Komedien 
fremsagde Laura Sinding en Prolog.

Selve Ballet gik ogsaa udmærket; Del
tagerne var som sagt i Stemning, og Mu
sikken var god; saa behøves der jo ikke 
ret meget mere, for at et Bal skal gaa 
godt.

Spisningen, der efter nogles Sigende 
begyndte lidt sent, var omtrent, som den 
plejer at være ved saadanne Lejligheder; 
kun maa det siges, at Musikken, der baade 
før og efter Spisningen var udmærket god, 
var komplet umulig, i ethvert Tilfælde ved 
den første Sang, som bag efter blev sun
gen uden Musik; de to andre blev spillet 
bedre, men dog ikke rosværdigt; de var 
sikkert alle tre gaaet langt bedre uden 
Musik, skønt de for Resten vakte Bifald, 
særlig den sidste.

Der blev holdt flere Taler, blandt an
det for Skolen, Lærerne, Hr. Krarup, Ele
verne og Skuespillerne; Inspektør Thomsen

talte paa Rim for Laura Sinding. Resten 
af Ballet gik helt gemytligt, og det vakte 
just ikke Jubel, at Hr. Krarup paa Slaget 
l*/2 standsede Musikken, saa vi blev snydt 
for baade 1. og 2. Ekstradans, der begge 
var opført paa Balkortet.

Endelig skylder vi Hr. Olsen og Hr. 
Jensen en Tak, fordi de havde indøvet 
Komedien, og Fru Jensen for Akkompagne
mentet til Sangene i Stykket.

Christian F. Melbye.

H Dag har jeg modtaget det vundne 
g Flueskab, som jo kan være baade nyt

tigt og anvendeligt til mange Ting 
undtagen til at opbevare Mad i. Det 
kan nemlig ikke holde de Fluer, som den 
ærede Redaktion har i Hovedet, ude. Jeg 
vil derfor foreslaa, at man udtænker en 
ny Konstruktion, da jeg ikke bryder mig 
om at faa Maden fordærvet.

F K.

Trækningsliste.
Da Eleverne i 3. Klasse spillede i Vel

gørenhedslotteriet, faldt Gevinsterne saa- 
ledes:

Thor Lange 26. Gevinst, Holmblads sam
lede Værker (Pragtudgaven).

Knud Hansen 27. do., 1 Gardeuniform.
Morten Mortensen 28. do., 1 Flaske Tink

tur mod røde Næser.
Otto Petersen 29. do., I Knortekæp.
Kaj Gylding 30. do., Fribillet til O. Langes 

Afmagringskursus.
Tage Smith 31. do., 1 Dusin „S '."klude.
E. Petersen 32. do., 1 Flaske g. " mør.
N. Holm 33. do., forskellige ' kåbe- 

lige Værker.
O. Nielsen 34. do., 1 stor And (som senere 

er skænket til N. A. Jep; -en).
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P. Ohid 35. do., Husflidsbogen, udgivet 
af Rom.

H. Christiansen 36. do., 1 Aarg. af nordisk 
Mønstertidende.

Avertissementer med Cifferskrift op
tages ikke. Den som har indsendt et 
saadant til dette Nr., kan afhente sine 
Penge hos Forretningsføreren.

—>»3 Annoncer,

At Tipses Høne, Oønne, er 
død, bekendtgøres af dens dybt- 
sørgende Slægtninge Tipse, den 
blaa Høne og Tip. Den blev ædt 
af en Rotte. Ærbødigst

Onkelen Tip.

Hvem vil tjene Penge?
En Dusør er udlovet til den, som 
kan finde Forfatteren til »Et Par 
Ord om Forholdet mellem Lærere 
og Elever«.

En krænket Sjæl
fra 2. Klasse.

Et Par Benklæder
kan faas til Laans hos undertegnede. Man 
behøver blot at hente dem hos Pantelaaner 
Mikkelsen, hvor jeg har sat dem ud.

Ærbødigst
C. Sørensen.

Gamle Piber og Cigarrer 
renses, selv om de ere nok saa tilrøgede, 

: hos
C. Petersen, Jernbanegade 12.

Viggo A. Hansens 
Bog- og Papirhandel, 

Nørregade 12.

t
Exprestrykkeriet, Vejle.


