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Skole-

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

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 4 Onsdag 20. November 1907. 1. Aarg.

De 3 Numre, 
som hidtil er udkommet af »Skole- 
Budstikken«, har allerede gjort 
os rige paa Erfaring; vi véd nu 
lidt mere om, hvad vore Læsere 
synes om, og hvad ikke, og vil 
i Fremtiden beflitte os paa at 
bringe saa meget som muligt af 
den Slags, der gør Lykke.

Da vi begyndte Udgivelsen af 
Bladet, tænkte vi os, at der var 
mange af vore Kammerater, som 
vilde more sig over at faa Lejlig
hed til at skrive om det meget, 
der sker i en Skole saa stor som 
vor. Navnlig havde vi tænkt os, 
at de to øverste Klasser, der jo 
ved alle Lejligheder viser os de
res mageløs store Overlegenhed, 
ogsaa ved denne Lejlighed vilde 
brilliere; — men nej, slig »Barne
mad« kunde de ikke nyde; det 
er jo ogsaa 1—2 hele lange Aar 
siden de selv nedværdigede sig 
til at gaa i Mellemklasserne. — 
Naa, godt! altsaa laver vi Bladet 
uden højere Hjælp, men alle i 
andre — skriv og send ind, at 
Bladet kan blive rigtig morsomt. 
Desværre kan vi dog ikke love 
at optage alt, smaa Uartigheder 
smager ikke paa højere Steder, 
saa bliver Hr. Rektor »saa S......  

opbragt, og saa gaar det ud over 
vor — nok sagt.«

Naar pinligt føles i dit Kald 
Det haarde Ord: »Du skal«, 
Kun ét Dig roligt taler til 
Det stolte Ord: »Jeg vil!«

Hvad man savnede.
I Hr. Ishøys Foredrag forrige 

Søndag savnede jeg i høj Grad 
Omtale af Friluftsgymnastik. Hr. 
I. talte stadig om »Gymnastik
salen« — og dog, hvilken For
skel er der ikke paa Gymnastik 
i et lukket Lokale, hvor Støv og 
daarlig Luft gør, at Øvelserne 
trætter — og saa en fornøjelig 
Gymnastiktime i fri Luft eller i 
Mangel deraf for aabne Vinduer!

Ligeledes undredes man over, 
at Hr. Ishøy rent forbigik den 
saa ypperlige Svømmesport, der 
er meget stedmoderligt behandlet 
her i Byen, og som ganske sik
kert vilde være det bedste Mid
del mod de af Foredragsholderen 
omtalte »filipensede Rygge og 
ligtornede Tæer«. Ved andre 
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Byers Skoler, f. Eks. Rønne La
tinskole, er Undervisning i Svøm
ning et paabudt Fag, hvorfra Ele
verne kun mod Lægeattest kan 
fritages. — n—h.

Ruller Skipperskraa. H. Olsen: 
Et Par Balsko med Laknæser. 
Anna Sabroe: 12 Pd. Tobak. 
Aage Schjøth: Et Par Stømpebaand 
og et Vækkeur.

Bazar. Mel.; Ja nu tør man jo sige og gøre 
næsten hvad man vil.

Paa Bazaren i Frk. Seligmanns 
Skole Lørdag den 23. November 
vil der foruden Fremvisning af 
forskellige Tableauer være Ud
salg af alle mulige Slags Lække
rier, ligeledes vil forefindes en 
Tombola med mange udsøgte 
Gevinster. Vi udtaler Ønsket 
om, at vore Læsere vil møde til 
Bazaren for at vise Skolen Gen
gæld for den Velvillie, den altid 
har vist os. Pengene, der kom
mer ind, gaar til Hjælp til et 
Skolebibliotek, saa man skal ikke 
være bange for at give en Smule 
Penge ud, da man jo derved 
støtter en god Sag.

At denne Bazar har vakt saa 
stor Interesse i 6. Klasse her i 
Skolen skyldes ikke alene de unge 
Damer, men ogsaa at Gevinsterne 
til Tombolaen passer saa godt 
til de forskelliges Trang. Saaledes 
haaber H. Antonsen at vinde: 
Sidste Udgave af Madvigs latinske 
Grammatik i Pragtbind. G. Bar
denfleth: Et Par lange Benklæder 
og en Chapeau-bas. N. Buch: 
En Stok og en høj Hat. Henrik 
Christensen: Fribillet til Frk. Pien
ges Dansekursus for Begyndere. 
Mimi Helweg: En Kasse Cigarer. 
C. Hempel: Et Spil L’hombrekort 
og et Korset. Gy Kanaris-Klein: 
En ægte Skildpaddekam og et 
Toiletspejl. Maren Knudsen: 10

Naar Klokkens Kimen lyder, 
vi straks i Luften ud skal gaa, 

det nytter ej vi snyder, 
vi blive ikke maa;
thi Rektor det forbyder, 

bi, ba, byder, 
og hvis vi ikke lyder, 
vi minus faar en Hel.

De nye smaa at døbe, 
naar vi i Skolen ind dem fik, 
ret lade Vandet løbe, 
det er en gammel Skik; 
den maa vi mer ej bru’e, 

bri, bra, bru’e, 
de smaa ku’ let faa Snue, 
og det var dog en Skam.

Nu Bummen er forsvunden, 
vi allesammen savner den, 
men hvad er eg’nlig Grunden 
til at den er gemt hen;
„Jo Ungerne de kære, 

ki, ka, kære, 
maa ej i Bummen være,“ 
de let ku’ dratte ued.

Men hvad ku’ d< t dog skade, 
det er da virk’lig lige fedt 
om og’ de lange Rade 
sig skulde støde lidt;
selv om et Par sku’ trimle, 

tri, tra, trimle, 
fra Bummen ned og himle, 
hvad gjorde saa vel det.

Min Sang jeg nu maa ende, 
der er ej Plads til mere her, 
men dog det kunde hænde, 
at snart der kommer Kier; 
men slut Jer saa nu sammen, 

si, sa, sammen, 
og sig ej „Ja og Amen“ 
til alt, hvad Skolen si’r.

— n—v.
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Gu vi parolas Esperanton?
Forfatteren M. Packness har 

sendt os hans nyudkomne Lære
bog for Begyndere til Skolebrug 
og Selvstudium af Esperanto, som 
vi med stor Interesse har gennem- 
set. — Var det ikke en Idé her 
ved Skolen at danne en Espa- 
rantoklub, Sproget lader til at 
være let at lære, og denne Bog 
vil være en god Hjælp til Be
gyndelsen.

Nuancer.
Vor Skole kan føle sig stolt, 

igen er en tidligere Elev slaaet 
ind paa Digterbanen — nemlig 
Carl Nutzhorn Kjersmejer. Og 
det maa man lade den unge Mand, 
han maa have mange Erindringer 
at se tilbage paa, og gjort mange 
sørgelige Erfaringer, ellers kunde 
han vel næppe have skrevet Vers, 
der snarere tyder paa de 30 Aar 
end hans 19. Men Respekt for 
hans Vers! De flyder let og over 
flere Naturskildringer er der vir
kelig Farve, havde han blot holdt 
sig lidt mere til disse og mindre 
til al den overspændte Elskov — 
hvad mener man dog om dette: 
Du kom mig imod, saa ung og saa skøn, 
da bad jeg til Gud en brændende bøn 
om at ta dit liv, mens du endnn var ung 
at sorgen ej siden skulde bli mig for tung . . .

Læreren: »Hvadbeha’r.«
Elev: »Det staar da i min Bog.« 
L.: »Aa, — der staar en Friser.«

Naturhistorie 
i Middelalderen.
Men langt frygteligere forhol

der det sig med Jerven: »Det er 
et saa mærkværdigt glubende Dyr, 
at man næsten ikke skulde tro 
det muligt. Men særligt lystent 
er det dog efter Menneskekød, 
hvoraf det æder saa meget at 
dets Bug staar vidt udspændt. 
Saa opsøger det to nær ved hin
anden staaende Træer, klemmer 
sig mellem disse, til den nyeligt 
fortærede Føde presses ud igen, 
æder atter denne for igen at presse 
den ud, og bliver saaledes ved 
indtil der ikke er mere, hvorpaa 
den opsøger sig andre Mennesker 
o. s. v.« Desuden omtaler han 
flere mystiske Dyr som Cynoce- 
phalus, en Slags Abe, som har 
Hundehoved, men ellers ligner 
Mennesket, og saaledes mange 
andre. Ja saadan stod det til 
med Naturhistorien omt. 1600. 
Men Rænæsancen bragte en For
andring heri; særlig ved den, at 
al sand Erkendelse skal være 
bygget paa paalidelige Iagttagelser, 
og at ingen Aarsager maa antages 
for gyldige, undtagen de virkelig 
kan paavises i Naturen.

Original.
Eleven: »Abel blev dræbt af 

en Barber.«

Rebus.

S.
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Og nu skal De bare høre, 
Hvad sikkert vil gøre Dem glad, 
Kun fem og tyve Øre 
Nu koster vort elskte Blad.

Annoncer.

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.

Alle Skolebøger. Skolemateriel. 
Tegnesager.

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

Kosmorama
bringer 2 Gange ugentlig nyt, 
flot Program.

Største og billigste
Cigarforretning

Jakob Lavendt,
Kirketorvet 23.

De nyeste, fikseste Hatte, Kasketter, 
Slips, Flipper, Manchetter
fra Waldemar Joost 
bli’er altid rost.

Alfred Astrup,
Raadhustorvet.

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

Engelsk Kllædelager 
(lim port)

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.

Bøger indbindes
i elegante og solide Bind.

Harald Petersens
Bogbinderi. Nørregade 24.

Gymnastiksko 
købes billigst i 

„Den forgyldte Stovle*8.

Exprestrykkeriet, Vejle.


