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Skole-

Budstikken.
Redigeret og udgivet af II. & 0. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 35 Øre pr. Maaned.

Nr. 2 Onsdag 6. November 1907. 1. Aarg.

Mel.: En svensk Konstabel

Se, nu fik vi startet Avisen, 
Organ for Disciplenes Flok, 

Omsider der Hul gik paa Isen, 
Det varede længe nok.

Vi Rektor og Lærerne takker, 
De gunstigt tog mod Nr. 1, 
Vi haabe, at ogsaa dens Makker 
Maa interessere Dem lidt.

Vi bede vær mild i Kritikken 
Mod Teksten i Prosa og Sang. 
Elever, støt ogsaa »Budstikken« 
Ved Bidrag og Abonnement.

Paa Pigerne ogsaa vi stole 
Hos Michelsen, men Seligmann 
Ta’r Afstand fra vor »sorte Skole«, 
Der Bladet er lyst udi Ban.

Men Pyt, ad det hele vi blæser, 
Og varmt anbefaler os selv, 
Med Ønsket til Dig, kære Læser, 
At Du maa befinde Dig vel!

Naturhistorie
i Middelalderen.
De naturhistoriske Forestillin

ger var i Middelalderen meget 
uklare og stærkt prægede af denne 
Tids Mystisisme.

Zoologernes Viden var ikke 
grundet paa egne Undersøgelser 
(hvilket især gælder de fremmede 

Dyr), men paa Kilder som Ari
stoteles*)  og Plinus’ Skrifter. Man 
havde særlig Forkærlighed for 
det fabelagtige hos disse, og til 
det føjede man saa de Ting, man 
selv mente at have iagttaget. Et 
af de mest bekendte Værker om 
Naturhistorie er Englænderen 
Evward Topsells Skrift »Firfød- 

*) En berømt græsk Naturforsker og Fi
losof født 380 f. Kr., død 302.
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dede Dyr«*).  Han giver heri føl
gende Beskrivelse af Løven: 
«Løvens Knogler har ikke Marv 

1 s'g °g er saa haarde, at man 
kan slaa Gnister af dem. Dens 
Hals bestaar af et eneste stift 
Ben uden Hvirvler. Den har 5 
Klør paa Bagfødderne og sorte 
Øjne. —------ Der er en Løve
art med Menneskeaasyn. Hvad 
det øvrige angaar er Løvens Hale 
meget lang, og med denne basker 
den sig oftere i Siderne, hvorved 
den ægger sig til Kamp. Den 
yderste Spids af Halen er tæt 
besat med fine Haar og Børster, 
og samme er af den Mening, at 
der deri er en lille Brod, hvor
med Løven stikker sig selv.

*) Dette Skiift er bygget paa Middelalde
rens betydeligste Zoologers Erfaringer.

(Foi tsættes).

Breve fra Publikum.
Kære Budstikken I — Ja Drenge, 

det var fornøjeligt at faa den 
Skoleavis — jeg melder mig straks 
som Abonnent — det viste mig 
da, at der virkelig er lidt Liv 
endnu i min gamle Skole, jeg var 
saamænd nær ved at tro, at den 
rent var ved at forsumpe i Ked
sommelighed. Men tillad mig at 
give Jer et godt Raad, lad Jer 
ikke forknytte, men vis, at 1 har 
Udholdenhed — vis at 1 vil noget 
og bring frisk Luft ind i Skolen. 
Der trænges saa sandelig til at 

rodes op i mangt og meget 
vis nu, at 1 har Mod til det. Lidt 
sund Kritik er ypperlig. I min 
Ungdom var der stærk Gæring 
overalt blandt Ungdommen, det 
var i de Aar Studentersamfundet 
dannedes, Dønningerne naaede 
ogsaa »F. lærde Skole«. Eleverne 
holdt Diskussionsmøder, hvor alt 
mellem Himmel og Jord drøftedes, 
men særlig maatte Lærerne og 
Skik og Brug ved Skolen holde 
for, der faldt mange strenge Ord 
ogsaa Dreng og Dreng imellem

men ingen aabenlys Kritik 
kom frem. Utilfredsheden voks
ede som en Lavine.

Men saa, medens Bølgerne gik 
højest, startede nogle af de ældre 
Elever et Blad, hvori efterhaanden 
lidt af alt det, som beskæftigede 
de unges Sind, blev sat under 
Debat. De første 3 Numre fik 
Lov til uænsede at udkomme; 
men saa indeholdt Nummer 4 en 
særlig skarp Artikkel, som tog 
direkte Sigte paa en Lærer, som 
ingen i Skolen kunde udstaa. Han 
gik til Rektor — der sammen
kaldtes et Lærermøde, hvor det 
gik meget varmt til og hvor Læ
rerne delte sig i 2 Partier, nogle 
vilde have Bladet forbudt, andre 
fandt det ikke rigtigt at skride 
ind. Men saa udtalte en gammel 
Lærer som sin Mening, at Bladet 
burde ikke gaa ind — nej, han 
vilde endog støtte det — hellere 
aabenlys Kritik end Hvisken i 
Krogene, han sagde: »Lad Util
fredsheden komme frem, lad de 
unge have Lov til at øve sig i 
at have en Mening og forsvaie 
den, det udvikler deres Selvstæn
dighed«.
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Med Spænding vil jeg nu følge 
Jeres Blads Udvikling og se, om 
der virkelig i »Vejle Latin- og 
Realskole« rører sig lidt aandeligt 
Liv, eller om Dødbidderne, som 
intet tør, er i Majoritet.

En gammel Elev.

Pigeskolen i Japan.
Maa da de smaa Piger i Japan 

ogsaa lære noget, spørges der 
maaske? Naa, det er nu ikke 
længe siden at de smaa Japaner- 
inder virkelig ikke behøvede at 
gaa i Skole, deres Mødre lærte 
dem hvorledes de skulde være 
høflige, at neje og hvorledes de 
skulde tilberede The og byde 
den om. Ud over det havde de 
intet at bestille andet end at 
springe omkring i Haven mellem 
Blomsterbedene, højst lærte de at 
spille en lille Melodi paa en Zither, 
som de ledsagede med deres Sang. 
Men nu er dette blevet helt an
derledes. Da Japaneserne i alt 
ville ligne os Europæere, saa maa 
nu ikke alene Drengene, men 
ogsaa Pigerne gaa i Skole. Gan
ske vist gives der endnu kun i 
de store Byer Pigeskoler og Kej
serinden vaager strængt over, at 
de ikke maa anstrænge sig for 
meget, hun er en meget klog og 
venlig Dame.

1 en japansk Pigeskole er der 
meget smukt, der sidde de smaa 
Piger rækkevis paa bløde Maat- 
ter - ikke paa Stole eller Bænke, 
men med sirligt overkors lagte 
Fødder paa Jorden. Enhver er 
smukt friseret, thi derpaa bliver 

der i Japan lagt meget Vind, Da
merne bruger saaledes om Natten 
ingen Hovedpude, men lægger 
Hovedet paa et udhulet Træstykke 
for ikke at beskadige deres kun
stig opsatte Frisure, der er befæ
stet med Sølvnaale og Pile. De 
smaa Piger bære Klæder af bro
gede blomstrede Stoffer, de hedde 
»Kimonos« og ligne nærmest Slo- 
brok. Snittet er ganske som hos 
deres Mødre og Bedstemodre. 
Denne Dragt giver de smaa et 
meget værdigt Udseende. Den 

i brogede Kimono bliver sammen- 
' holdt af et lige saa broget »Obis«.

Berigtigelse.
Til Redaktionen er indsendt 

følgende:
Holms Møile, den so/lo 1907.

Efter at have gennemlæst det 
i Dag udkomne Blad Budstikken 
Nr. 1; vil jeg tillade mig, at gøre 
Redaktionen Opmærksom paa en 
Fejltagelse deri, som jeg ønsker 
berigtiget i næste Nr. — Nemlig 
at det ikke var nogle af mine 
Sønner, som deltog i Slagsmaalet 
paa Legepladsen.

L. C. Sellerup,
Holms Mølle.

Sellerups Navn er nu atter 
pletfrit. Red.

Abonnenterne 
anmodes om snarest at betale 
deres Abonnement til 

Redaktionen.
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Annoncer.

Frimærker!
En gros. En detail.

Harald Møller, Realklassen.
Samme Sted er en

Senf Katalog 1907
billig til Salg.
Djjævlespil

å 1 Kr. 20 Øre faas hos
Chr. Glud.

1 stort Dukketeater 
med en Masse Dekorationer og 
andet Tilbehør er meget billigt 
til Salg. Man henvende sig til 

Winkel, Beriderbakken.

Gymnastiksko
købes billigst i

„Den forgyldte Stowle“.

Waldemar Joost
Torvegade 

har altid det nyeste og fikseste i 
Hatte, kasketter, 
Slips og Flipper.

Skolebøger, 
Skolemateriel.

Største Udvalg i
Hvidehus Boglade.

Husk 
Victor Dethlefsens 

Boghandel.

Senfs Frimærke-Katalog 
for 1908 er udkommet og faas i 
C. Neumanns Boghandel.

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer 

og Oessert"Chokolader 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.
—S

Andreas Dolleris’
Boghandel.

Alle Skolebøger. Skolemateriel. 
Tegnesager.

<>
„Biografen“

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

Kosmorama
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 

[ flot Program.

Engelsk Klædelager
(Import)

high class tailor - etablishment, 
complete stock of every thing 
for gentlemen. Engelsk Hatte- 
magazin. Manschetlinned sælges 
en detail til en gros Priser.
A. Christensen, Vesterg. 9.

Alfred Astrup,
Raadhustorvet.

Det bedste er altid det billigste. 
Godt Værktøj er halvt Arbejde.

Exprestrykkeriet, Vejle.


