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røn j Skole-
Budstikken.

Redigeret og udgivet af H. & 0. Bruun.
Udgaar hver Onsdag og koster 35 Øre pr. Maaned.

Nr. 1 Onsdag 30. Oktober 1907. 1. Aarg.

Byen ved Fjorden, 
Skove og Bakker, 

Agre og Enge, 
Bække og Aaer; 
Fristed paa Jorden, 
Venlig og vakker; 
Her er vor Skole, 
Her er vort Hjem.

Skolen og Hjemmet, 
Begge vor Verden, 
Viet vor Stræben, 
Fremtid som Maal. 
Arbejd’ og Syslen 
Adler vor Færden, 
Aanden faar Styrke, 
Legemet Staal!

Meningen
med dette Foretagende er at 
skaffe Eleverne i Vejle højere Al- 
mepskole et Blad, hvori alt af 
Interesse for Eleverne kan drøf
tes. Bladet vil, saafremt tilstræk
kelig mange Abonnenter teg
ner sig, udkomme hver Onsdag 
i Størrelse som dette Nummer

Alt under Væksten 
Lutres skal Aanden, 
Tanken maa skærpes 
Ved Arbejd’ og Flid. 
Lærdom er Teksten, 
Stof gennem Livet, 
Parret med Kærlighed, 
Gammen og Spøg.

Hør, Kammerater, 
Lad os tilsammen 
Værne vor Skole, 
Hæve dens Ry!
Vis, I parat er 
Frejdigt og frit at 
Raabe et Leve 
For Skole og By.

og bringe meget aktuelt Stof, 
hver Uge en ledende Artikkel, 
lokale Sange osv. Under Rubrik
ken »Spørgsmaal og Svar« vil 
enhver Abonnent kunne hente 
Oplysning paa saadanne Spørgs
maal, der af Redaktionen anses 
for at have almen Interesse.

Redaktionen har allerede sikret 
sig adskillige gode Medarbejdere 
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og vil være taknemlig for Ind
sendelse af Bidrag fra Abonnen
terne, saavel Artikler som mindre 
Meddelelser. Det vil altid være 
Redaktørerne magtpaaliggende at 
gøre Bladet saa underholdende 
og afvekslende, at det kan inter
essere alle i Skolen og bringe 
Stof passende saavel for store 
som for smaa.

Men der kræves store Ofre af 
Tid og Penge for at et Foreta
gende som dette kan gaa. Der
for Kammerater: Støt Bladet ved 
at melde Jer som Abonnenter, 
faa Sødskende og Venner til at 
holde det, og fremfor alt maa 
alle som én i »Vejle højere Al
menskole« være Abonnent, ingen 
maa knibe ud; thi melder der sig 
ikke nok Holdere, gaar Bladet 
ind. Tænk paa, hvor godt det 
vilde være for os at have et Blad, 
hvori alt — Ros og Kritik, Ny
heder og alt af faglig Interesse 
kan drøftes. Altsaa mød og meld 
Jer som Abonnent.

H. og O. Bruun.

EtBesøgpaaLegepladsen.
Jeg kom en Dag ind paa Sko

lens Legeplads, der laa øde og 
forladt i det bagende Solskin, 
kun en enlig Spurv hoppede om, 
ellers intet Tegn paa Liv. Men 
i et Nu var alt forandret. Fri
kvarters-Klokken lød og ud af 

alle Klasser strømmede Drenge 
og Piger i broget Forvirring, og 
som efter et aftalt Tegn begyndte 
en vild Leg over hele Pladsen. 
I Dag var det en Staa-Trold, som 
fangede de laveste Klassers In
teresse, snart var det Hans Chri
stian, som maatte befris, snart

- — men hvad er nu det? 1 et 
Nu er al Leg ophørt og alle stim
ier sammen om to, som er i vildt 
Slagsmaal. »Det er godt Paul, 
gi’ ham en til«, »Gi’ dig ikke, 
Sellerup«, lyder de opmuntrende 
Raad til de to Kamphaner, der 
røde i Hovedet langer ind paa 
hinanden. Man tager Parti, nogle 
for den ene, andre for den anden, 
indtil en Tordenstemme faar alle 
til at tie. »Hvad er det! Ingen 
Sammenrotninger paa Pladsen!« 
Det er Hr. Ishøj, der skal holde 
Orden paa Pladsen, og slukørede 
lusker de før saa kry Slagsbrødre 
fra hinanden. Det varer dog ikke 
længe før Forski ækkelsen har tabt 
sig, og nu hører man udæskende 
Raab som: »Du kan komme an 
paa Trekanten efter Skoletid, hvis 
du ellers tør!« De større Elever 
tager ikke Del i slig barnagtig 
Leg, nej bevares, de vandrer i 
adstadigt Tempo op og ned, drøf
tende Byens Nyt og Statens Ve 
og Vel; gaar man forbi dem og 
ser deres dybsindige Miner og 
hører de Guldkorn, som kommer 
fra deres Læber, forstaar man at 
flere af dem tænker at slægte Dig
teren Hr. stud. jur. Carl Ludvig 
Vilhelm Rømer v. Nutzhorn Kjers
meier paa, for ikke at sige at blive 
Minister eller i det mindste »kon
gevalgt«.

Men hvad er det for en Klynge 
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henne i Krogen der tilhøjre for 
Porten? Tak, det er nok Real
klassen, som giver de franske 
Gloser en sidste Overhaling, de 
skal have Hr. Rektor, og »Desse« 
er ikke helt hyggelig ved Tanken 
om at skulle bøje »aller«. Og 
»Musse« lod flere skrive sine 
Opgaver af. Harald holder po
pulært Foredrag om Blomsternes 
Støvdragere for nogle smaa Fyre, 
som absolut ikke interesserer sig 
for Emnet, men føler sig beæret 
ved, at en af de højere Klassers 
Elever med høje Flipper og flot 
Slips holder Foredrag for dem. 
Og imedens vandrer Hr. Olesen 
og Hr. Ishøj i alvorlig Samtale 
og og ned. Hr. O. standser, 
tegner med sin Stok i Gruset — 
Tegn og underlige Figurer — og 
vandrer videre.

Men ak, den hele Herlighed 
varer kun kort. Klokken ringer 
igen, og faa Minutter efter er 
Spurven igen Enehersker paa 
Pladsen. Jeg kiggede ind paa 
Pladsen Dagen efter, da jeg igen 
hørte Frikvarter-Klokken lyde, — 
men ak, hvor forandret. Regnen 
strømmede ned, og alle halvandet 
Hundrede Elever tyede ind under 
det lille knebne Halvtag, hvor de 
stod som Sild i en Tønde og 
drøftede dengang, da der under 
dette Halvtag havde været Plads 
til munter Leg og ivrig Kamp 
om Gyngerne og andre Gymna
stikapparater. Skolen var vokset 
Aar for Aar, men Halvtaget var 
bleven mindre og mindre.

----- r.

Frans’ 
Fødselsdags-Fataliteter. 

(Fortælling, frit fordansket fra Fransk.)

Fabrikant Frederiksen fejrede 
Frans’ Fødselsdag festligt. Fire 
Fættere fra Frederikshavn, for
færdelige Fæhoveder, forherligede 
Festen fuldkommen. Foræringer, 
forundrende Frans’ Forældre for
færdeligt, frembåres: Fire fede 
Flommesild, .fortrinlige Flyndere 
fra Frederikshavn, Fættrenes Fø
deby, fem fyldte Flasker Frugt
vin, fjorten Fade Flødeboller fra 
Firminich, fremdeles Frakketøj fra 
Faderen, Figner fra Forpagter 
Falk; Farbroder forærede Frans 
Familievaabnet.

Fortrinlig Frokost. Frans for
tærede fire Flyndere, fireogtyve 
Flødeboller, Frugtvin, fedt Flæsk, 
fjorten Frikaoeller, femten Faste
kringler; fik forfærdelig Forstop
pelse. Faderen forbandede Frans’ 
fordømte Forslugenhed, fraraa- 
dede Figner: »Figner forøge 
Forstoppelse«. Fættrene fandt 
Frugtvinen fortræffelig; Forbro
der forudsaa Fuldskab. Frans’ 
Forlovede, Fanny, fra Fyn fik 
Forfald, fordi Frosten forhindrede 
Frøkenen fra Fornøjelsesturen. 
Farbroder foreslog Franssus, Fa
deren fandt Forslaget fornøjeligt. 
Fruentimmerne foresloge fædre- 
landshisteriske Forelæsninger; 
Fyldebøtten Frans foruroligedes; 
Frans foretrak »Fredericia« for 
Forelæsningerne. Fættrene for
nemmelig fandt Frans’ Fornuft
grunde fortrinlige. Førend Frans 
forlod Familien forærede Faderen 
Frans fire Femdalersedler. Frans’ 
Fættere fandt Fredericias Fruen- 



Nr. 1. Skole-Budstikken. 1907.

timmer fortryllende. Frans flæn
gede Fyrbøder Ferdinands Fæ
stemøs Forklæde, faldt forskræk
ket for Ferdinands Fødder, fik 
Forladelse for Forseelsen, for
langte fire Flasker fransk Frugt
vin. Fættrene forargedes fordi 
Fruentimmerne flokkedes foran 
Frans; forlod Fredericia. Ferdi
nands Fæstemø fandt Frans 
fuldendt; Fyrbøderen fornærme
des, forbandede Frans’ forbist
rede Fjanteri, Frans forlangte fyl
destgørende Forklaring. Fyrbø
deren forkastede Forliget. Frans 
flygtede forskrækket fra Frederi
cia; Fyrbøderen forfulgte Frans 
fnysende. Frans faldt formedelst 
Fuldskab; forvred Foden. Fyr
bøderen fik Frans fat. Fire for- 
bigaaende forsvarede Frans; Fyr
bøderen fik Forstærkning fra 
Fredericia, Folk forsamledes, 
Frans’ Fødselsdagsfrakke fik 
Flænger.

(Fortsættelse følger forsaavidt Folk 
finder Fortællingen fortrinlig. Finder Folk 
Fortællingen flov, fordrer Forfatteren fuld
stændig Fritagelse for fremtidig Fort
sættelse).

Til Eleverne i Vejle Døtre
skole og Frk. Seligmanns 

Skole.
Artikler og Nyheder vedrørende 

alt af Interesse i disse to Skoler 
optages gerne her i Bladet.

Redaktionen.

Fridag
i Morgen paa Grund af Dron
ningens Fødselsdag.

Spørgsmaal og Svar.
1. Hvem tilkommer det at holde 

Retiraderne rene?
2. Hvor er Laagene bleven af?
3. Hører der ikke Papir til paa 

et saadant Sted?

1. Saa vidt vides ingen uden Nat- 
mændene.

2. Forsvundne i Dybet.
3. Naturligvis.

Annoncer.
(5 Øre pr. Linie.)

Frimærker!
En gros. En detail.

Harald Møller, Realklassen.
Skibe til Salg.

»Fagernæs«. Beridderbakken.
Træffes fra 3—4 hver Dag.

Kaniner til Salg 
Louis Seligmann.

„Biografen11
er et græsk Navn,- men anbe
fales ikke desto mindre Latin- 
Skolens Elever.

Kosmorama
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

Smukke blaa Duer
2 Kr. pr. Par.

Henrik Bruun, 
Mølholm.

Exprestrykkeriet, Vejle.


