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Skole-

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

Udgaar hver Onsdag og koster 35 Øre pr. Maaned.

Nr. 3 Onsdag 13. November 1907. 1. Aarg.

Gymnastik.
(Hr. Ishøy paa Kathederet i 

Raadhussalen. Flydende Foredrag 
fulgt med stor Interesse af For
samlingen. Mange Guldkorn for 
Menigmand.)

Hr. I. begyndte at tale om 
Naturfolk ctr. Kulturfolk, om Vil
jestyrke. og Kamp ctr. Slaphed, 
Nervøsitet og manglende Ung
domskraft og Livsmod.

Midlerne herimod er frisk Luft, 
Legemsøvelse og Sport, og de 
maa finde Talsmænd i alle Lag 
af Befolkningen. Sund Sjæl i et 
sundt Legem. Dansk Idrætsfor
ening (30,000 Medl.) Gymnastik- 
Forbund og Boldspil-Unioner har 
bevirket store Fremskridt i de 
sidste 20 Aar, de praktiske Re
sultater er stærkt iøjnefaldende 
hos Ungdommen, ikke mindst 
paa Landet. Andre Kulturstater 
staar langt højere end Danmark. 
Det lille energiske og patriotiske 
Schweitzerfolk staar som et ly
sende Eksempel. De holder store 
aarlige Gymnastikfester under Sta
tens Protektion. Gymnastikken 
burde være en Nationalsag, en 
Slags Folkevæbning med militært 
Snit. Englands Befolkning er i 

alle Lag og Aldre fanatiske Gym
nastikkere og Sportsmænd. Deres 
Fritid tilbringes paa de tusinder 
af kommunaleSportspladser. Ame
rikanerne giver ikke Englænderne 
meget efter. — Den i Hoved
staden hyppigt optrædende flot 
udhalede »Sportsidiot« bringer 
Sagen i Miskredit. — Maalet med 
Legemsøvelser er harmonisk Le
gemsudvikling, Udholdenhed og 
Kraft, Hurtighed og Skønhed, 
Styrkning af Hjerne og Nerver 
med ViTjelivets, Handlekraftens 
og det personlige Mods Udvikling. 
Nødvendigt er det for Lærerne 
at føre Øvelserne, særlig Strække- 
bevægelserne ud til deres yderste 
Grænse. Taleren anbefalede det 
fine, fornøjelige Fodboldspil, og 
fremhævede tilsidst, at han ikke 
stod her for at hverve Rekrutter, 
men for at vække forøget Inte
resse for denne samfundsnyttige 
Sag.

Om Økonomi.
Man siger og skriver nu til 

Dags saa meget om Ungdom
mens Mangel paa økonomisk 
Sans, om unge Damers Ødselhed
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osv. Nej, tro dem ikke! Jeg kan 
svare for, at der tvertimod blandt 
de vordende Verdensborgere og 
-inder er megen Sans for Spar
sommelighed. Blot et lille Eks
empel:

1 »Vejle Døtreskoles« øverste 
Klasse gaar ca. 10 unge Damer, 
der alle drømmer om Udmærkelse 
til den afsluttende Eksamen i 
Sommer. Samme unge Damer 
hørte om »Budstikken«. »Aa, hvor 
morsomt — et Blad skrevet af 
Drenge, men uha, det er saa dyrt 
— 35 Øre om Maaneden, lige saa 
meget som en Portion Is hos Pi- 
cardi — nej, det har vi ikke Raad 
til«. Men heldigvis fik et lyst 
Hoved en Idé. »Vi slaar os sam
men, hele Klassen, og holder det 
i Fællesskab, saa koster det os 
hver 31/., Øre om Maaneden«. — 
Ikke sandt, økonomisk?

Nej, frygt ikke for overdreven 
Flothed fra vor Ungdoms Side 
— det skulde da være naar Kuntze | 
har noget særlig godt, som kunde | 
friste en og anden Slikmund, el
lers er de yderst paapassende.

Per Næsvis.

og som Følge deraf var Sam
menspillet yderst daarligt. Half
backs og Backs var gode og 
Maalmanden fortræffelig. Vor 
Forwartslinje var god, særlig Cen
ter og venstre Inderwing. Der 
blev givet for meget over til ven
stre Yderwing, som ikke gav til
strækkeligt tilbage. Som Dom
mer fungerede Harald Møller, der 
dog som saadan burde have mere 
Kendskab til Fodboldspillets Reg
ler. •— Det er flovt for Skolen, 
at den ikke engang kan stille et 
ordentlig Fodboldhold under en 
Lærers Ledelse paa Benene, et 
Hold, som til enhver Tid kan 
tage Kampen op med Borger
skolens Hold, som klør af den 
ene Gang efter den anden. Bør 
vi ikke gøre os Umage for at 
stille et saadant Hold paa Benene? 
Jeg beder nu til Slut dem, som 
har lidt Interesse for Sport, om 
at møde til Træning saa ofte, 
som muligt. —g—nk—

Af Pressens Udtalelser.

Fodboldkampen 
den 9. Novbr. 19(77. 

Latinerne 7 Maal mod Borgerne 
1 Maal (2—1 5—0).

Endelig var det da en Sejer 
for vort Hold, der saa hæderligt 
har trænet hver Dag. Det skyl
des særlig de sidste Dages ihær
dige Træning, at Holdet var saa 
udmærket sammensat, som det 
var. Borgerskolens Hold var 
derimod ikke nær saa træneret, 

„Vejle Amts Avis“ for 6/11 1907 skriver: 
„Skole-Budstikken“.

Den danske Fagpresse har faa<t en 
værdifuld Forøgelse i Form af et lille 4- 
sidigt Blad, betitlet „Skole-Budstikken“. 
Det er Organ for Eleverne i Vejle højere 
Almenskole, der her vil kunne faa Afsæt
ning paa Digte og andet Læsestof, egnet 
til Optagelse. D.t af Bladets Indhold, der 
mest vil interessere, er sikkert en spæn
dende Fortsættelsesroman, kaldet „Natur
historie i Middelalderen“. „Skole-Budstik
ken“ vil udkomme hver Onsdag, forudsat 
at Redaktørerne, H. og O. Bruun, ikke de 
nærmest forudgaaende Dage og Nætter 
besværes for stærkt af Lektielæsning.
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Maanedslov.
»Mon vi ikke faar Maanedslov 

i November?« Dette Spørgsmaal 
er i den sidste Tid blevet stillet 
af mange Elever her i Skolen. 
Det er en gammel Tradition, at 
Skolen har Maanedslov i enhver 
Maaned, hvor der ikke er nogen 
anden Ferie, og denne Tradition 
bør ogsaa i dette Tilfælde hæv
des. Intet er behageligere end 
at faa den daglige Ensformighed 
afbrudt af en Fridag. Vi vil da 
hellere (naar galt skal være) have 
en af de længere Ferier lidt for
kortet, end vi vil undvære »Maa
nedslov«. Jeg vil, sammen med 
Flertallet af Skolens Elever, udtale 
Ønsket om, at vi ogsaa denne 
Gang maa faa den sædvanlige 
Maanedslov. Elev.

Vejle.

O, Vejle By, hvor du dog Lgger skønt 
i en Muddergrøft, som det hedde' saa kønt, 
og mange berømte Mænd her findes, 
lad os en Gang et Par af dem mindes. 
Der er forst jøden, vor kæreste Ven, 
til ham maa vi alle i Nøden ty hen; 
,,Je’ ve’ gi’ fe n og tyve Øre“.
Man prutter, men der er ej noget at gøre. 
Fra Jøden hen til Lavendt vi gaar, 
han gerne fra Mønten befriet os faar. — 
Vi har nu faaet en flot Café 
med stort Orkester og fint W. C. 
Johansen som Vært den forestaar, 
men nu han snart Konkurrenter faar; 
thi „Hotel Vejle“ biir ombygget nu, 
det biir nokken et Sted til at pimpe, du. 
Men ser Hr. Ishøy det, han rasende biir, 
og han det straks til „den Gamle“ sir’; 
„■len Gamle“ han bliver saa Satans opbragt, 
og saa gaar det ud over vores — nok sagt. 
Paa Gaden en Tur jeg gik forleden, 
j g vilde blot vende Degnereden, 
da hører jeg Lyd, Brandtrommen gaar, 
men hvem er det, som paa Trommen slaar? I

Det er jo Wedel, den muntre Mand, 
der lave saa skønne Digte kan;
og hvem er det med en Holdning saa stiv? 
det er Skoleinspektør Thomsen med Viv; 
og hvem er det, der derhenne gaar?
det er Thomas, vort Folketingsfaar, 
der holde saa dejlige Taler kan, 
ja overbevise det kan den Mand.
Med et Par Formaninger jeg slutte nu maa, 
gaa aldrig til Jordemo’r Bang og ring paa. 
Og lad saa altid din kæreste Ven 
væi e vort Skoleblad „Budstikken“.

—n—v.

Indviklede Familieforhold.
»Tænk dig bare«, sagde min 

Ven til mig forleden Dag, »jeg 
har saamænd giftet mig med en 
Enke, men hun har rigtignok en 
voksen Datter«.

»Gratulerer».
»Ja Tak — men tænk Dig saa 

- min Fader kom ofte og be
søgte os, og han forelskede sig 
i min Steddatter og giftede sig 
med hende. Saaledes blev min 
Fader min Svigersøn og min 
Steddatter min Moder«.

»Den er god!«
»Ja — men den bliver bedre 

endnu. Ni Maaneder efter fik 
min Kone en Søn, og saaledes 
blev min Søn Svoger til min 
Fader og tillige min Onkel, fordi 
han var Broder til min Moder. 
Er Du med?«

»Javel!«
»Saa gaar vi videre. Min Fa

ders Kone, min Steddatter, fik 
ogsaa en Søn; det er klart, at den 
Dreng er min Broder, men sam
tidig er han min Dattersøn, og 
min Kone bliver min Bedstemo
der, da hun jo er min Moders 
Moder.«

»Endnu bedre!«
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»Men nu kommer det værste. 
Da jeg jo er min Kones Mand 
og samtidig hendes Dattersøn, da 
er det jo klart, at ens Bedste
moders Mand er ens Bedstefader, I 
saa forstaar du jo nok, at jeg 
maa være min egen Bedstefader
- er Du med?«

»Prrr!«

Annoncer.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24.

Kaniner.
Otto Bruun, Mølholm.

Alfred Astrup,
Raadhustorvet.

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

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.

Husk
Victor Dethlefsens

Boghandel.

Gymnastiksko 
købes billigst i 

„Den forgyldte Støvle“.

Waldemar Joost
Torvegade 

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

Skolebøger, 
Skolemateriel.

Største Udvalg i
Hvidehus Boglade.

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

Mit store Udvalg i fine 
Konfekturer 

og Dessert-Chokolader 
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.

Andreas Dolleris’
Boghandel.

I Alle Skolebøger. Skolemateriel. 
Tegnesager.

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

Kosmorama
I bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
I flot Program.

Exprestrykkeriet, Vejle.


